
Vorig jaar organiseerde Vlamingen
in de Wereld - Costa Blanca een eer-
ste Vlaamse Dag. Deze Vlaamse
Dag werd bezocht door meer dan
1000 Vlamingen en Nederlanders.

Dit jaar vindt de 2de Vlaamse Dag
plaats in hotel Villaitana in
Benidorm. Het vijfsterrenhotel
Villaitana is prachtig gelegen in de
Sierra van Benidorm.

Tijdens de Vlaamse Dag stellen
Vlaamse ondernemers en zelfstandi-
gen zich voor aan het internationale
publiek van de Costa Blanca. In een
apart zaaltje vinden de hele dag
voordrachten en presentaties plaats.

In de 'food court' kan men genieten
van Vlaamse bieren, Vlaamse spe -
cialiteiten en Vlaamse tapas: de
'hoppas'. Hier mee sluit de Vlaamse
Dag zich aan bij de 'Week van de
Smaak' die op hetzelfde tijdstip in
Vlaanderen plaatsvindt.

In een speciale stand wordt aan-
dacht besteed aan Herman Van
Rompuy, momenteel voorzitter van
de Europese Raad en ook wel infor-
meel de president van Europa
genoemd. Hier belicht men de 'au-
teur' Van Rompuy en met name zijn
laatste dichtbundel 'Haiku' en zijn
zopas gepubliceerd boek 'In de

wereld van Herman Van Rompuy'.

Om 13.00 uur stelt de Vlaamse
auteur Stan Lauryssens zijn inter-
nationale bestseller 'Dali & I: het
ware verhaal' voor. Daarna signeert
hij zijn boek aan de stand van boek-
handel 'De Leeshoek'.

De hele dag zorgt de lokale radio
JFK voor aangename achtergrond-
muziek en om 18.00 uur wordt de
2de Vlaamse Dag feestelijk afgeslo-
ten met een optreden van 'Danny',
de meest populaire Vlaamse zanger
van de Costa Blanca.

De Vlaamse Dag begint om 10.30
uur en om 18.00 uur wordt het
beursgedeelte gesloten. De taverne
blijft open tot 20.00 uur.

Het volledige programma en een lijst
van de deelnemers vindt u op de
laatste pagina van deze beurskrant.

Voor meer informatie over de deel-
nemers kunt u terecht op de website
www.vlaamsedag.com

Zaterdag 13 november 2010
Hotel Villaitana, Benidorm

Avda. Alcalde Eduardo Zaplana 7 
Openingstijden:

beurs: 10.30 tot 18 uur
taverne: 10.30 tot 20.00 uur

Entree: 5 euro
60+ en groepen (vanaf
10 personen): 3 euro. 

Kinderen onder 12 jaar gratis.

Kijk op pagina 2 voor een
KoRTiNgSBoN!
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13 november 2010
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  land -

genoten met elkaar in contact te brengen, nuttige informatie te verspreiden (artikels over fiscaliteit, internationaal
verhuizen, 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 emigratie seminaries
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

2de Vlaamse Dag
13 november 2010 - Hotel Villaitana, Benidorm

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: VIW - Costa Blanca
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.

www.vlaamsedag.com

Routebeschrijving
Via AP-7
Neem afslag 65A richting Benidorm
(Poniente). Neem op de rotonde de 2e
afslag richting La Nucia en Terra
Natura. Blijf richting Terra Natura vol-
gen. Hotel Villaitana is aan de rechter-
kant, net voorbij de rotonde met de
grote ijzeren bol.

Via N-332
Neem afslag CV-70 naar Benidorm /
Callosa d’En Sarria / La Nucia en volg
richting Terra Natura. Blijf richting
Terra Natura volgen tot aan de roton-
de met de grote ijzeren bol. Het hotel
is even voor deze rotonde aan de lin-
kerkant.

Met de bus
Stadsbus nr. 1 van Benidorm naar
Parques temáticos rijdt voorbij Hotel
Villaitana. Deze bus heeft een halte in
het centrum van Benidorm (o.a. hoek
Calle Gerona / Av. del Doctor Ortis
Llorca) en aan het station van de
TRAM. Afstappen net voorbij de roton-
de met de grote ijzeren bol.
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13 NOVEMBER 2010

Hotel Villaitana,
Avda. Alcalde Eduardo Zaplana 7, BENIDORM

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.

10.30-18.00 uur (taverne blijft geopend tot 20.00 uur)

%

Stan Lauryssens (1946) begon zijn
carrière als stadsverslaggever van De
Nieuwe Gazet. Vandaag is hij ex-jour-
nalist, ex-avonturier, ex-kunsthande-
laar en ex-bajesklant. Na meer dan
twintig jaar begon hij weer te schrijven
en putte hiervoor uit zijn eigen levens-
ervaringen.

Zijn boek 'Dali & I:het ware verhaal'
werd bekroond met de Hercule
Poirotprijs voor het spannendste boek
van het jaar. In dit boek vertelt Stan
Lauryssens u zijn spannende levens-
verhaal. In zijn boek 'Dali & I: het ware
verhaal' getuigt hij van zijn persoon-
lijke belevenissen met Salvador Dali
en zijn (valse) kunst. Het boek is ver-
taald in 33 talen en de internationale
rechten zijn verkocht aan Hollywood.
VIW-Costa Blanca had een gesprek
met hem in Antwerpen n.a.v. het ver-
schijn van zijn jongste boek.

Jij schrijft zowel non-fiction als

thrillers. Welke genre geniet je

voorkeur?

Ik heb geen voorkeur. Schrijven is
schrijven, dat wil zeggen, drie maan-
den op je gat zitten en tikken tikken
tikken. Iedereen kan een boek schrij-
ven, daar ben ik van overtuigd, maar
niet iedereen heeft de discipline om
drie maanden op z'n gat te zitten zon-
der één keer de stad in te gaan, een
pint te pakken en eens goed door te
zakken. 

Het beeld van Antwerpen dat je

schetst in o.m. 'Rijker dan Rijk' is

dat van een compleet verloederde

stad. Is het echt zo slecht gesteld

met Antwerpen?

Zal ik je eens wat zeggen? Het is nog
slechter dan ik het beschrijf.
Antwerpen is een oude stad, en dat
heeft z'n charmes, maar houdt ook in
dat de stad kraakt en kreunt. Enkele
dagen geleden vertelde een stadsgids

mij, dat binnen tweehonderd jaar de
Antwerpse kathedraal instort indien
geen maatregelen worden genomen:
door het uitbaggeren van de Schelde
verzakt de grond, en nu reeds helt de
kathedraal gevaarlijk over. Straks
gaan toeristen niet kijken naar de
scheve toren van Pisa maar komen ze
naar de scheve toren van Antwerpen.
Mijn probleem is natuurlijk dat ik
zeven jaar in Barcelona woonde:
Barcelona is een supertoffe stad om te
wonen, en nu hoor ik de burge-
meester van Antwerpen zeggen dat hij
van Antwerpen het Barcelona van het
noorden wil maken. Jaja, maar dan
zonder zon, vermoed ik. Je weet wat
ze in Antwerpen zeggen: met heel
Antwerpen, maar niet met mij.

Jij bent vermoedelijk één van de

beste Dali-experts van het ogen-

blik. Zijn er nog echte Dali's te koop

of is het overwegend fake wat er

tegenwoordig op de markt aange-

boden wordt? 

Hahaha, wil je een Dalí kopen? Ik
weet er nog een paar zitten. Vals,
natuurlijk. Ik schreef daar een boek
over, Dalí & I: het ware verhaal, dat
het verhaal is van
de bedrieger bedro-
gen: terwijl ik in de
gevangenis beland-
de voor oplichting
en fraude  omdat ik
valse Dalí's ver-
kocht, was
Salvador Dalí zelf
de grootste oplich-
ter en fraudeur van allemaal want
hij´en zijn assistenten maakten maak-
ten zelf die valse Dalí's.

Is beleggen in kunst nog steeds

zinvol of blijft het een riskante

onderneming? 

Wil je in de gevangenis belanden?
Koop kunst! Erg is dat niet, de gevan-

genis, dat waren de beste maanden
van mijn leven. Dat ik opnieuw schrij-
ver werd, dank ik aan de gevangenis.
Eerst schreef ik boeken, daarna ver-
kocht ik valse Dalí’s, dan zat ik in de
gevangenis, daarna woonde ik op mijn
kale berg naast Dalí en daarna zat ik
wéér in de gevangenis, eerst in
Girona, daarna in de beruchte La
Modelo-gevangenis in hartje Barce -
lona en tenslotte in de penitentiare
instelling van Madrid Valdemoro waar
iedereen belandt die op last van
Interpol wordt opgepakt in Spanje. Ik
schreef er een boek over dat in 33
talen is vertaald en in Hollywood wordt
verfilmd met Al Pacino in de hoofdrol.
Zonder de gevangenis zou ik geen
internationale bestseller hebben
geschreven.

De Dali die jij beschrijft in 'Dalí.

Opkomst en ondergang van een

geniale gek' is duidelijk knettergek.

Was de man echt gek of was het

allemaal een pose?

Allebei. Ik
vluchtte uit
België en
kocht een villa
in Spaanse stijl
op de top van
de kale berg,
de Montaña
Negra, tussen
Rosas en

Cadaqués, twee uur met de auto van
Barcelona, en werd zo per toeval de
enige buurman van Salvador Dalí. Met
een fles roze champagne daalden
mijn Spaanse vriendin en ik langs het
pad naar de Mid del landse Zee. 
Een Spaanse dienstmeid opende de
deur. Aan het eind van de gang zat
een oude man in een rolstoel. Ik stond

oog in oog met Salvador Dalí. De kun-
stenaar leed aan de ziekte van
Parkinson. Hij kwijlde en zijn rechter-
hand, zijn schildershand!, trilde voort-
durend. Dalí zette geen voet meer in
zijn atelier. Toch produceerde het 'ge-
heime' atelier iedere dag nieuwe schil-
derijen van Dalí. Zij werden door 'as-
sistenten' en losse medewerkers 'ge-
schilderd' of beter gezegd, bijeen
geknipt en geplakt. Dalí was gek maar
wist heel goed wat hij deed.

Wat mogen we verwachten van 'A

curry at night and sex on sunday. A

Kama Sutra Memoir' (Nederlandse

titel: Alle dagen curry en seks op

zondag)? De titel klinkt veelbelo-

vend...

Een seksboek, hé. Aan het eind van
mijn zeven jaren in Spanje leerde ik op
de Rambla in Barcelona een Indische
schone kennen. Ik volgde haar naar
Londen. We bleven zeven jaar bij
elkaar. Toen  we voor het eerst naar
bed gingen - vergeet niet, ik was 45
jaar!- viel ik uitgeteld achterover. Heel
mijn leven loop ik achter de vrouwen,
dacht ik, maar zoiets heb ik nooit eer-
der meegemaakt. 'Vergeet niet dat wij
de Kama Sutra hebben uitgevonden,'
zei mijn Indische vriendin. De Kama
Sutra is het handboek van de liefde.
Toen begreep ik het natuurlijk. Meteen
is nog eens bewezen dat een mens
nooit te oud is om te leren.
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Stan Lauryssens
auteur

ex-journalist
ex-avonturier

ex-kunsthandelaar
ex-bajesklant

Stan Lauryssens houdt om 13.00

uur een voordracht onder de titel

'Stan spreekt!' in de voordracht-

zaal. Daarna  signeert hij zijn boek

aan de stand van boekwinkel 'de

leeshoek'.

‘Wil je een Dalí kopen?
Ik weet er nog een paar

zitten.
Vals, natuurlijk...’
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Sirejacob Legal & Tax is een interna-
tionaal georiënteerd Belgisch advo-
catenkantoor met vestigingen in
België (Gent), en in Spanje te Alfaz
del Pi (Alicante) en Marbella
(Málaga). In de loop van 2011 wordt
de opening voorzien van het derde
Spaanse kantoor te Barcelona. Het
kantoor dient zo goed als uitsluitend
Belgisch en Nederlands cliënteel, en
dan nog in het bijzonder voor alles
wat te maken heeft met de aankoop
van vastgoed in Spanje, de prakti-
sche regeling van nalatenschappen
van Belgen en Nederlanders met
bezittingen in Spanje en fiscaliteit. 
VIW had een gesprek met Yves
Sirejacob, oprichter van Sirejacob
Legal & Tax en advocaat aan de
Balie van advocaten van Gent, de
Balie van Alicante en de Balie van
Málaga.

Een Belgische advocaat in Spanje,

hoe is dat nu gekomen?

Na mijn rechtenstudies te Gent heb
ik een licentie internationaal recht
gevolgd in Frankrijk (Montpellier)
waar ik de smaak van het Zuiden
toch wat te pakken heb gekregen. Ik
moest toen nog terugkeren naar
België voor het vervullen van mijn
legerdienst, maar daarna ben ik

onmiddellijk terug naar het Zuiden
getrokken, naar Spanje, waar ik een
klein jaar heb verbleven. 
Die periode was achteraf gezien wel
belangrijk voor mij omdat ik daar niet
alleen Spaans heb geleerd, maar
tevens de Spaanse mentaliteit heb
leren ontdekken. 
Wist ik toen veel dat ik 15 jaar later
zou terugkeren om in Spanje een
advocatenkantoor te openen... Maar
goed, het leven heeft zo zijn eigen
verrassingen. De beslissing om in
Spanje beroepsmatig actief te zijn, is
langzaam gegroeid. Zo is het eerder
toevallig geweest dat ik in de loop
van 2001 door een klant werd aange-
sproken met betrekking tot een
Belgische nalatenschap in Spanje en
dat ik die materie beginnen uitpluizen
ben. En van het één is het ander
gekomen en sedert 2003 heb ik mij
dan ook beginnen toeleggen op die
specifieke dienstverlening voor bui-
tenlanders in Spanje

Valt uw tijd nog te verdelen tussen

die kantoren?

Voorlopig lukt dat nog, maar makkelijk
is dat niet, temeer ik mijn tijd momen-
teel verdeel tussen het kantoor te
Alfaz del Pi en dat te Marbella.
Bovendien ben ik om de maand nog

eens een week in België, terwijl ik
voor de Nederlandse klanten ook nog
eens een paar dagen te Eindhoven
ben. Ons kantoor kent echter een
gezonde groei zodat er steeds meer
collega's zijn die het deel van het
werk gaan kunnen overnemen.

Gelet op de kantoren in Spanje,

waarom bent U dan ook nog in

België en Nederland?

Dit hoort bij de service. Iemand die
een pand wil kopen gaat zich soms
eerst informeren over het hoe en wat
vooraleer naar Spanje op koopjes-
jacht te gaan. Ook in het kader van
het regelen van nalatenschappen is
het voor de erfgenamen, die veelal in
België of Nederland wonen, toch een
stuk makkelijker als die zich niet naar
Spanje moeten verplaatsen.

Is de benadering van juridische

problemen in Spanje erg verschil-

lend van die in België of in

Nederland?

De basis van de wetgeving in Spanje
is de Code Napoleon, hetgeen
inhoudt dat de rechtsprincipes gro-
tendeels hetzelfde zijn in die landen,
doch de praktische aanpak verloopt
heel verschillend, zowel tussen
advocaten onderling als op de
Rechtbanken. Veel meer dan in
België of in Nederland dienen partij-
en op de zittingen van de rechtbank
aanwezig te zijn, net als de getuigen.
Dit brengt mee dat een zaak veel
persoonlijker kan worden beoordeeld
door een rechter, doch zoals ieder
rechtssysteem heeft ook dat van
Spanje zijn minder goede kanten,
zoals ondermeer het langdurig aan-
slepen van burgerlijke procedures.

Is het de bedoeling om geleidelijk

aan heel Spanje te bestrijken, met

b.v. ook kantoren in Madrid,

Sevilla en het Baskenland?

We gaan inderdaad naar de toe-
komst toe een groot deel van Spanje
bestrijken, en we kijken reeds in de
richting van Barcelona en mogelijks
Madrid. Doch ook verder naar het
Zuiden toe is er een vraag naar onze
dienstverlening, ondermeer in Te ne -
rife en ook in Portugal. We kunnen
uiteraard niet overal en op hetzelfde
ogenblik een kantoor beginnen, doch
pas in de loop van volgend jaar gaan
we kiezen welke de volgende locatie
wordt waar we een nieuw kantoor
gaan openen. Maar vroeg of laat
kunnen alle Belgen en Nederlanders
bij onze kantoren terecht, waar ook in
Spanje.

Waarom is het nuttig om vooraleer

definitief te besluiten tot de aan-

koop van een onroerend goed een

ad vocaat te consulteren in Span -

je? In België en in Nederland is dit

toch enigszins ongewoon?

Dit is In Spanje uiteraard heel be -
langrijk en dit gewoonweg om reden
dat de Spaanse Notaris niet dezelfde
rol vervult als we van een Belgische
of Nederlandse notaris gewoon zijn.
In tegenstelling tot zijn Belgische of
Nederlandse collega's doet de
Spaan se Notaris geen onderzoek
om trent bouwovertredingen en doet
hij geen controle naar de overeen-
stemming tussen register en kadas -
tra le gegevens, en dit is nu net waar
vele problemen zich situeren. 
Dus in Spanje neemt de advocaat als
het ware een beetje werk over van de
Notaris.

Gesprek met Yves Sirejacob van

Meer info over Sirejacob Legal & Tax vindt u op pagina 7.

Schijnwerper op
Herman Van Rompuy
tijdens de
2de Vlaamse Dag
Dit jaar maakt België deel uit van het triovoorzit-
terschap van de Europese unie, samen met
Spanje en Hongarije.

In een aparte stand schenken wij tijdens de 2de
Vlaamse Dag aandacht aan Herman Van
Rompuy als auteur en stellen zijn bundel 'Haiku'
voor.

Maak kennis met de Vlaamse politicus Herman
Van Rompuy als dichter...

Zonlicht op de dauw,

wit als rijm in de winter,

Hoe vreemd is mijn landschap.

Uit de bundel 'Haiku' van Herman Van Rompuy.

C/Sierra De gata 37,
03170 Rojales -Alicante 

VooR EEN ZoRgELoZE
VAKANTiE!?

VAKANTiE-APPARTEMENTEN / ViLLA’S, van Vlaamse
eigenaars te huur voor korte of lange termijn.

Incl. garantie 24h/24h Medische Assistentie EN dokter
aan huis! I.s.m. Clinica Norden, gemeentebest. & Dienst

Toerisme guardamar del Segura.
O.a. voor trombose-hart & astma-patiënten, diabitici,

 chronische zieken of herstellenden.

iMMo MALiMi: www.malimi.eu / info@malimi.eu

Costa Blanca Real Estate
insurance Home Service

www.viw-costablanca.com

De website voor iedereen die

van Spanje houdt !
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Dr. An Croonenborghs - Clinica La Mar
U kan bij ons terecht voor: 
l Een raadpleging tijdens ziekte of ongeval. 
l Raad en advies bij lichamelijke of psychische 

klachten. 
l Diabetes en bloeddrukcontrole. 
l Bloed- en urine onderzoek. 
l Gynaecologisch – en borstonderzoek. 
l Opvolging bij hart- en vaatziekten. 
l Algemene check-up. 
l Opvolging van chronische ziekten. 
lZwangerschapsbegeleiding in

 samenwerking met een ervaren vroedvrouw. 
l Kinderconsultatie. Enz.

Een ziekte of ongeval tijdens uw vakantie of langer verblijf in het buiten-
land is steeds vervelend. Daarom is het des te aangenamer als u gewoon
in uw eigen taal terecht kan bij iemand die zowel vertrouwd is met het
systeem van bij u thuis als de Spaanse gezondheidszorg. 

RS-Arcobalena “Pieza única”
Elk Arcobalena sieraad of accessoire is een uniek
stuk, een combinatie van design en vakmans-
schap, vergezeld van een genummerd certificaat
van authenticiteit en 2 jaar internationale garan-
tie. De sieraden zijn elegant en tendencieus, klas-
siek of kleurrijk, een samensmelting van eenvoud
en complexiteit en een stijl aangepast aan de
modieuze vrouw, en gewaarborgd gedurende 2
jaar. Voor een prijs die toegankelijk is voor eenie-
der biedt Arcobalena een uniek stuk dat de drager
toelaat zijn persoonlijkheid uit te drukken. De
halskettingen, armbanden, ringen en oorringen
passen perfect bij elke stijl. 
Beursactie: De volledige toegangsprijs van 5
euro (volwassenen) of 3 euro (60+ en groepen) zal door ons afgetrokken
worden van de aankoopsom van een designer sieraad, handtas of cein-
tuur van de nieuwe collectie (ter info: prijzen van de sierarden vanaf 24.99
euro). Hiervoor dient de bezoeker enkel een geldig toegangskaartje voor
te leggen dat door ons afgestempeld zal worden. Tijdens de beurs zijn
eveneens stock en 'outlet' sieraden te koop aan kortingen tot -70%.

Calle La Quilla 22b, 03590 Altea l Tel.: (0034) 96 584 53 38 
E-mail: info@arcobalena.be · Website: www.arcobalena.be

ACOS SPANJE – Baker Tilly Belgium, fiscaliteit en boekhouding

U denkt eraan hier een onroerend goed aan te kopen, u zoekt zich hier tijde-
lijk of definitief te vestigen, u denkt eraan hier een activiteit op te starten, of u
wil hier onbezorgd genieten van uw welverdiend pensioen.

Fiscale en juridische begeleiding in ruime zin, boekhouding, praktische
en organisatorische aspecten van vermogensopvolging en successie-
planning: u kan beroep doen op een waaier van diensten via één aanspreek-
punt. Acos Spanje s.l. en haar netwerk in België, via Baker Tilly Belgium, biedt
u ervaring voor de door u gewenste specifieke dienstverlening.

In België staat een team van meer dan 90 personen, verdeeld over 4 kanto-
ren, voor u klaar en ook in Spanje zijn wij permanent aanwezig. Als erkende
boekhoudersfiscalisten, in België én in Spanje, kunnen wij u persoonlijk
optimaal begeleiden.

U kan zowel voor de berekeningen als voor het indienen van al uw fiscale
aangiftes bij ons terecht (zowel in België als in Spanje)! Als u uw boekhouding
en fiscaliteit door opgeleide en erkende specialisten wil laten begeleiden, dan
zijn wij uw ideale partner.

Acos Spanje: uw fiscale brug tussen België en Spanje
Carrer Bot Urb. Jardines de Denia II nr 6E -38 te 03700
Denia
Kantoor in Benissa en Tuelada * Tel : +34 678199324
Kareelstraat 120-124 * 9300 Aalst * Tel : + 32 53 700 111

info@acosspanje.es - www.acosspanje.es

Clinica La Mar

Calle La Mar 121 bajo (t.o. het treinstation van Altea), 03590 Altea Calpe 
Tel.: 96 584 19 55  - Noodgevallen. 666 771 669

E-mail: info@clinica-la-mar.com · Website: www.clinica-la-mar.com 

A Cielo Abierto

A Cielo Abierto is na jarenlange ervaring een begrip geworden aan de Costa
Blanca. Indien U op zoek bent naar luxe, hoogwaardige tuinmeubelen is
deze zaak zeker een bezoekje waard. In onze buiten-showroom van 1200
m2 presenteren wij de betere Europeese merken. 

Bij tuinmeubelen is LUXE een samenspel van verschillende factoren: het
maximale zitcomfort, de duurzaamheid van de tuinmeubelen in samenwer-
king met het geringe onderhoud. Dit is ons criteria voor de geselecteerde
exclusieve collecties. 

Bij de keuze van tuinmeubelen is het de bedoeling het gevoel te krijgen dat
deze speciaal voor U en Uw tuin ontworpen zijn. Door het uitgebreide
assortiment in combinatie met de professionele begeleiding is het mogelijk
dit voor onze klanten te creëren. 

Kom langs en laat U verrassen door onze persoonlijke aanpak en de uitge-
breide service.

Bent U op zoek naar schaduw, ook hierin hebben we een ruim assortiment,
van parasols tot Afrikaanse hutten. 

Avda. La Marina 314, La Fustera,
03720 Benissa 

Tel.: (0034) 96 574 72 86 
E-mail: imaginemuebles@gmail.com 

Website: www.acieloabierto.net

V L A A M S E D A G I N B E N I D O R M

Azîmut Estates

Azîmut Estates, uw nederlandstalige makelaarskantoor in Altea. 
Wij hebben als specialisatie de Belgische en Nederlandse markt
maar bieden onze diensten uiteraard ook aan naar alle overige
nationaliteiten. 

Ons service-gerichte kantoor begeleidt u van begin tot einde,
eventueel met juridische begeleiding. 

We zijn een transparant bedrijf dat openheid hoog in het vaandel
heeft staan. Bezoekt u onze website op www.azimutestates.com 

Mocht u vragen hebben, kunt u ons ook telefonisch bereiken op
werkdagen van 09.30 - 13.30 uur.

Wellicht tot ziens. 
Het Azîmut team

Calle Mare Nostrum 18, 1, D 
Tel.: +34 966 880 784 
E-mail: info@azimutestates.com 
Website: www.azimutestates.com
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Forex at Home
Forex at Home maakt het mogelijk voor particulieren
die een ADSL internet 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, warrants, 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 daar-
na 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-restaurant 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 eeuwenoude ter-
rassen, 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-Restaurant Casa del Maco 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.

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 

Accountnet gestor & Accountancy Services SL

Accountnet biedt een compleet diensten pakket voor bedrijven op administratief,
juridisch, fiscaal en management gebied, zoals; Online boekhouding. Verzorging
van uw gehele administratie, Administratieve assistentie, Opstellen van jaarrappor-
ten en fiscale aangiften, Oprichten van bedrijven, Bedrijfsadvies en crisismanage-
ment, Alle belastingzaken, Personeelsbeheer en salarisadministratie en Flexibel
Kantoor Service.

Accountnet werkt met een uniek online boekhoudsysteem, dat werkzaam is in bijna
elke taal en voldoet aan alle wettelijke plaatselijke boekhoudeisen. U kunt elk
moment van de dag, waardan ook ter wereld, alle gewenste overzichten verkrijgen. 

Accountnet maakt gebruik van het online boekhoudsysteem "Accountnet-Online"
dat gebaseerd is op SQL Ledger en aangepast aan de Europese (Spaanse) situa-
tie. Dit systeem wordt ook gebruikt door andere accountants- en gestorkantoren in
Spanje.

Ook verzorgt Accountnet voor particulieren voor de totale administratieve, juridi-
sche, fiscale en financiële begeleiding met name voor buitenlandse inwoners van
Spanje, zoals; Gestor werkzaamheden, Alle belastingzaken, Alle bankzaken,
Personal Assistent, Verzekeringsadviezen, Hypotheekadvies, Vermogensadvies,
Expat en Emigratie service. 

Cami de la Mar 30-8, 03580 Alfaz del Pi ·
Tel.: 96 588 78 40

E-mail: info@accountnet.info
Website: www.accountnet.info

Azull

Een huis of appartement vinden in
Spanje is vandaag eenvoudig. 
Er is zat informatie te vinden op inter-
net, beurzen, in kranten en magazin-
es.

Twee punten zijn echter heel belangrijk voor u aankoopt:
De prijs: Koopt u aan de laagst mogelijke prijs?
De partij: Is de eigenaar of ontwikkelaar betrouwbaar? Is juridisch alles
ok?

En juist daar ligt de kracht en toegevoegde waarde van Azull.
Door onze dagelijkse contacten en doorgedreven kennis van de markt ter
plaatse, weten wij als geen ander wie betrouwbaar is en van wie u dus
met een gerust hart kan kopen en tegen welke prijs.

Is die koop uit bankbeslag nu echt wel zo geweldig of koopt u beter rech-
streeks van een privaat persoon of een ontwikkelaar?
Zitten de prijzen nu op de bodem? 

U vindt alle antwoorden op onze nieuwe website: www.azull.info. 

Avenida del Mar Menor, 30384 Mar de Cristal 
Tel.: 00 32 477 236 642

E-mail: info@azull.info · Website: www.azull.info

V L A A M S E D A G I N B E N I D O R M

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 rustdag voor onze kok maar op die dag
bent u altijd welkom voor een drankje.
Flexibiliteit is ons moto! 
Las Terrazas del Don Cayo Golf Club

Sierra alta s/n, Altea la Vella 
Tel.: 96 584 82 41  E-mail: valeriovan@gmail.com
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Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa
Sinds juni 2010 is onze club actief in de regio Altea
- La Nucia. Wij organiseren allerlei activiteiten
om de minder begenadigden in onze maat-
schappij te helpen. 
Op de Vlaamse beurs zijn wij aanwezig
om meer informatie over onze club en
Lions International in het algemeen, te
verstrekken. 
In samenwerking met “MESSIAEN” , ver-
kopen wij Belgische producten, waarvan
de opbrengst integraal gaat naar minder
gegoede families in Altea en La Nucia, zodat
ook zij kerst kunnen vieren. 
Tevens hopen wij dat u allen aanwezig zal zijn op ons decembergala,
waarvoor U tickets op onze stand kan verkrijgen. 
Voor u vertrekt naar de beurs, kijk even of u thuis geen ongebruikte
(zonne)brillen heeft liggen. Wij verzamelen ze, ze worden gerecycleerd
en dan naar verschillend uithoeken van de wereld verzonden. 
Indien U graag meer wil weten over onze club: www.lionsmb.es, of via
info@lionsmb.es of 630 614 188. 

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 heeft meer dan 15 jaar ervaring in
de verzekeringssector op het vlak van algemene
verzekeringen, zoals auto-, huis-, levensverzeke-
ringen en pensioensparen, zowel voor particulie-
ren als bedrijven! Onze internationale ervaring
garandeert u dat we begrip hebben voor uw
 specifieke vragen en problemen! 

Voor algemene verzekeringen werken we daarom samen met Zurich; dit
betekent voor u solvabiliteit en professionaliteit van de nummer 1. 

Daarnaast werken we met ARAG rechtsbijstandverzekeringen samen om
u te garanderen dat u over onafhankelijke juridische bijstand kan beschik-
ken en zonder zorgen kan genieten van uw verblijf in Spanje.

Bezoekers van de beurs kunnen genieten van onze speciale VIP korting
die afhankelijk van het product, kan oplopen tot 25%. Breng een kopij van
uw huidige polis mee en binnen 48 uur, (werkdagen) ontvangt u onze offer-
te met gegarandeerd een betere prijs/dekking/service verhouding! 

N332, Carrer de la Venta de la Remuda 8-1, 03560 El Campello 
Tel./Fax: 96 563 71 34

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 Himolla produc -
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 

inmobiliaria Entre Viñas 

Entre Viñas is sinds 1995 werkzaam aan de Costa Blanca, gespecialiseerd
in Fincas en luxe villa´s in de streek rond Alicante vanuit ons kantoor in
Aspe. 

De eerste en misschien wel de moeilijkste stap die u moet zetten wanneer
u beslist een een Finca in Spanje te kopen, is een bedrijf kiezen dat het
best bij uw wensen aansluit, een bedrijf dat u bij het hele proces kan bij-
staan, vanaf de eerste bezichtiging tot en met de verhuizing naar en inrich-
ting van uw nieuwe woning. 

Het tweede punt is een woning vinden die u echt aanstaat, één waarbij u
de eerste keer dat u haar ziet, denkt, “Dit is het!”. Het kan de woning zijn
waar u van droomde vóór u naar Spanje kwam, of het kan iets compleets
anders zijn. Pas als de gekozen woning, de ligging en kosten u goed  lijken,
heeft u uiteindelijk de juiste keuze gemaakt. 

Indien dit een aantrekkelijk voorstel lijkt, dan
zijn wij er om te zorgen voor alles wat nodig
is voor een geslaagde aankoop.

Avenida de la Constitución 41, 03680 Aspe 
Tel.: 629 649 856

E-mail: info@entrevinas.net 
Website: www.entrevinas.net 

V L A A M S E D A G I N B E N I D O R M
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inmo Blau

Team InmoBlau is al 12 jaar actief op
de onroerendgoed-markt.

Niet alleen koop-verkoop, maar ook
huur-verhuur. Zowel voor lange termijn
als vakantie-periodes. Tevens kunnen
wij bemiddelen bij verzekeringen en
financieringen. Wegens grote aan-
vraag, zijn wij constant opzoek naar
nieuwe objekten.

Verder bemiddelen wij ook bij zakelijke
objekten zoals: winkels, restaurants,
hotels.

Gekend voor de persoonlijke
 begeleiding.
Jenny Vanelderen en Yan Severeijns.

Avda. del Albir 6, lokaal 28, 03581 Albir 
Tel.: 96 686 71 53 

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

Sirejacob Legal & Tax

Sirejacob Legal & Tax is een Belgisch advocatenkantoor met
 vestigingen te Gent, L'Alfàs del Pi en Marbella.
In de loop van 2011 is de opening voorzien van een kantoor te
Barcelona. 

Specifieke expertise: 
vastgoed · erfrecht · fiscaliteit 

Kantoren in Spanje: 
Passeig de la Mitja LLegua 3
03580 L'Alfàs del Pi 
Tel.: +34 966 860 820 

Avenida Ricardo Soriano 20, 7/A 
29601 Marbella 
Tel.: +34 952 775 225 

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

Zie ook het interview op pagina 3.

Embisa

Ons professional team heeft meer dan 15 jaar ervaring als ‘Financial
Managers’ in het Spaans Financieel bankwezen.

Al onze medewerkers staan garant voor een deskundig, onafhankelijk
en exclusief advies in een begrijpelijke en eigen taal.

Helaas nemen mensen vaak te snel een beslissing over financiële
 produkten (hypotheken, verzekeringen, geld beleggen in Spanje, huis
kopen of verkopen ...) waar ze achteraf de consequenties van betalen.    

Laat uw financiële zaken in handen van professionals. Wij werken
exclusief in het belang van onze klanten.

Graag komen we naar u  toe om uw persoonlijke financiële situatie
kostenloos te analyseren  en huidige condities  te verbeteren.

Tel. 649 69 86 51
E-mail: info@embisa.info 
www.embisa.com

V L A A M S E D A G I N B E N I D O R M

Hospital Clinica Benidorm

Avenida Alfonso Puchades 8
03501 Benidorm
Tel. 96 585 38 50
www.clinicabenidorm.com
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Boekhandel 'de leeshoek’

Breng tijdens de Vlaamse Dag beslist een bezoek aan boekhandel De
Leeshoek! U vindt er een ruime keuze aan romans, non-fiction en een
interessante verzameling boeken over Antwerpen.
Maar daarnaast is er ook gedacht aan jeugdliteratuur en zelfs aan
boeken voor de allerkleinsten.
In boekhandel De Leeshoek vindt u beslist het boek waar u al jaren naar
zocht! En... voor een aantrekkelijk prijsje!
Terzelfdertijd heeft u de gelegenheid om kennis te maken met enkele
leden van het dynamische team dat er voor zorgt dat u ‘de week’ elke
week boordevol nieuws op uw vertrouwde plek kunt ophalen.

Apartado de Correos 64,
03590 Altea 
Tel.: 96 584 74 66 
(ma. t/m vr. 
van 10 tot 16 uur) 
E-mail: 
info@deweek.net
Website:
www.deweek.net 

Clinica Dental geerlings
Dr.med.dent. Eric geerlings – tandarts 

Eric Geerlings is een Nederlandse tandarts, groeide op in België, en heeft
al meer dan 17 jaar ervaring in de tand-heelkunde. Na zijn studie specia-
liseerde hij zich in het buitenland ondermeer bij de beroemde leer-
meesters in de chirurgie en cosmetische prothetiek, prof. dr. Dragoo en
prof. dr. Gutowski. Sinds 2005 is hij vice-voorzitter van de hoogaange-
schreven Europese tandartsen- en tandtechniekersgroep www.zahnund-
mensch.org - Innovative Forum for Dentistry. 

Naast algemene tandheelkundige zorg voor alle leeftijden, liggen zijn
speerpunten op het behandelen van mensen met uitgebreide en gecom-
pliceerde tandproblematiek. 

Beursbezoekers maken kans op een gratis professioneel mond-
onderzoek (inclusief röntgenfoto´s, studiemodellen en uit-
voerige bespreking van behandel-/kostenplan) t.w. 175 €. 

C/ Boira 7 E3, Urb. golf de Bonalba,
03110 Mutxamel 

Tel.: 965 959 714 
E-mail: dentalbonalba@telefonica.net 

Website: www.clinicadentalgeerlings.es 

georges gosselin

Het is begonnen op latere leeftijd na
het genezen van een zware ziekte.
Ik woonde toen in Cape Town, Zuid
Afrika en ontmoette mijn eerste lera-
res, die les gaf in de techniek van
waterverf schilderen, dit sinds meer
dan 30 jaar. 

Vlug realiseerde ik mij dat mijn zin
meer uitging naar hardere kleuren,
dus veranderde ik naar acrylic en
olieverf.

Toen ontmoette ik mijn mentor, de Zuid-Afrikaanse schilder Pieter van der
Westhuizen. Spijtig genoeg is hij enkele jaren geleden overleden, maar
zijn werk en unieke stijl gaan de wereld rond, namelijk Zuid-Afrika
uiteraard, Israël, Amerika, Verenigd Koningrijk, Scandinavië, enz. Hij was
dan ook mijn inspiratie en zo heb ik mijn eigen speciale passie voor schil-
deren gecreëerd.

Calle Joaquin Rodrigo 23, Buzon 8636, 03738 La Cala, Javea 
Tel.: (0034) 608 268 180 
E-mail: georgesgosselin@gmail.com 
Website: www.afortable-arts.com 

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

Messiaen
Alle Belgische horecaproducten.

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

Boek en Blad S.L.

Camino viejo de Altea 18-1 
03581 Albir 
Tel.: 96 584 58 18 
Website: www.halloonline.com 

MAX

MAX, dat zijn wij, Veerle en Leo, die jaren geleden, net zoals u nu, achter
hun droom aan gingen. Onze meertaligheid en makelaarservaring in België
vormen de basis voor ons – toch wel unieke – immokantoor. Daarbij kiezen
we consequent voor een persoonlijke aanpak van al uw vragen, wensen en
verzuchtingen en dit voor, tijdens en na uw zoektocht. Als geen ander besef-
fen wij immers dat de aan- of verkoop van een huis niet alleen een zakelijke
maar ook een emotionele beslissing is. Ervaringsdeskundigen, zeg maar.
Samen loodsen we u dan ook netjes rond alle mogelijke valkuilen. 

Onze portefeuille omvat net zo goed aan zee grenzende villa’s als statige
huizen midden in de natuur, zowel authentieke finca’s in het hinterland als
prachtige nieuwbouwprojecten in goed uitgeruste wijken, evengoed panden
voor permanente bewoning als vakantieverblijven. Dit in alle prijsklassen. 

Mocht u toch uw gading niet vinden, gaan wij
actief op zoek naar het huis van uw  dromen.
Want ieders droom is immers uniek.

Avd. La Marina 75,
(kustweg Moraira - Calpe), 03720 Benissa 

Tel.: (0034) 96 649 90 98 
E-mail: info@max-villas.eu
Website: www.max-villas.eu

V L A A M S E D A G I N B E N I D O R M
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Eurocasa

Door het brede gamma van professio-
nele diensten en unieke producten die
Eurocasa aanbiedt, vinden potentiële
kopers uw eigendom gemakkelijk terug
in deze complexe marktsituatie. 

Dankzij de jarenlange ervaring en een
grondige kennis van de vastgoedmarkt
begeleidt ons team u op een professio-
nele manier in elke te ondernemen stap
van het verkoopproces 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 geschik-
te koper, waardoor we kunnen genieten van een goede reputatie in de
vastgoedwereld aan de Costa Blanca. 

Calle A. Llargues 5, local 4, 03590 Altea
Tel.: (0034) 96 688 19 88 

E-mail: info@eurocasa-altea.info · Website: www.eurocasa-altea.com

Deltaplan - een unieke aanpak

Deltaplan staat gelijk aan veelzijdigheid, ons gespecialiseerd team van
Belgische medewerkers biedt een uitgebreide waaier aan oplossingen
voor onze klanten. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en wij den-
ken dit te bereiken door verschillende specialisten samen te laten werken. 

Bij Deltaplan vindt u alles onder 1 dak; van de architect die uw dromen
omzet in bouwplannen, over de ingenieur die naar de beste technische
opties zoekt, qua bouw en groene technologie tot de fiscaal adviseur die
U met raad en daad financieel advies verstrekt. 
De verzekeringsexpert verleent hulp om uit het ruim aanbod aan verzeke-
ringen de voor U meest geschikte te kiezen. 
Al onze diensten staan ter beschikking van onze klanten onder het moto:
”een woord is een woord”. 

Onze showroom is doorheen het ganse jaar geopend van 11.00 tot 14.00
of op afspraak. Tevens houden wij elke donderdag open kantoor tussen
16.00 en 20.00. Al onze medewerkers zijn dan aanwezig, zodat U zeker
de juiste persoon treft. 

There is no such business as belgian business 

Ptda Cap Blanc 70, local 10/11, 1º, 03590 Altea 
Tel.: 636 437 403 

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

Hospital de Levante

Wij zorgen voor u
- Hospitalisatie
- 24 Uur spoedeisende hulp
- Intensive Care
- Diagnostisch Beeldverwerkingscentrum
- Hemodynamische eenheid
- Klinische analyses en microbiologie
- Chirurgisch team
- Fysiotherapie
- Polikliniek
- Alle medische specialiteiten
- Algemene check-up

C/ Dr. Santiago Ramón y Cajal nº 7
03503 Benidorm
Tel. 96 687 87 87

Spoeddienst 900 22 33 44 (gratis)
www.hospitaldelevante.com

V L A A M S E D A G I N B E N I D O R M

Marco Polo Expediciones

Het bedrijf Marco Polo, in het Belroy hotel complex, is jullie waarschijn-
lijk wel bekend van Jeep Safaris, Fietstochten en meer avontuurlijke
activiteiten zoals diepzeeduiken, buggysafaris, quads, paardrijden,
kayak, catamaran zeilen, paintball, jetskis enz. 

Na al die jaren is ons aanbod ecnter sterk toegenomen. Zo verhuren wij
o.a. scooters, quads, auto’s, boten en zelfs helicopters! 

Ook verkopen en verhuren we elektrische fietsen.

Mensen die ons kennen weten dat professionaliteit, eerlijkheid en klan-
tenservice bij ons op de eerste plaats staat.
Hopelijk kan Marco Polo uw verblijf in Spanje nóg aangenamer maken.

Marco Polo Expediciones S.L. 
Avda. de Europa 5,

03503 Benidorm
Tel.: 96 586 33 99 

E-mail:
info@marcopolo-exp.es 

Website:
www.marcopolo-exp.es
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V L A A M S E D A G I N B E N I D O R M

Jardin de Alama S.L.

Jardin de Alama een familiebedrijf met meer dan 35
jaar ervaring als, "Builder-promoter” en ook “Real
Estate Agency" in Altea en omstreken.

“Pepe” José Botella Ferrer en zijn partners, Jezús Dominguez en Alex Vos,
bieden U de beste service en advies, voor wie een woning wil bouwen, ver-
bouwen, kopen of verkopen.

Wij bieden u een geweldig team van gelicensieerde deskundigen, juristen,
economen, bouwers en decorateurs.

Wij kunnen u adviseren over woninghypotheken, zowel als resident of als
niet-resident.

Wij willen graag uw "Builder-promoter” of “Real Estate Agency" in Altea
worden. Het Jardin Team

Local 9, edif. Costa Bella, 03590 Altea 
Tel.: (0034) 96 584 26 55 
Fax: (0034) 96 584 26 80 

E-mail:
construccionesjardindealama@gmail.com 

Website: www.jardindealhama.com

Toldos La Marina

Toldos La Marina, is de leverancier
op het gebied van zonwering en
aanverwante producten. Wij fabri-
ceren, commercialiseren, installe-
ren en repareren alle soorten zon-
neschermen evenals zwem bad -
overtrekken, aluminium terrasaf-
dichtingen en (licht)reclames. 

Met meer dan 30 jaar ervaring,
een eigen fabriek van 1700 m² en
35 gespecialiseerde medewerkers is Toldos La Marina niet alleen ver-
reweg de grootste, maar ook de meest professionele leverancier aan de
Costa Blanca. Wij voldoen als één van de weinige over de wettelijk ver-
plichte Europese UNE-EN 13561 norm oftewel CE-markering  en geven
tevens zwart op wit een 2-jarige garantie op onze producten. Dankzij
deze eigenschappen bent u verzekerd van kwaliteitsproducten tegen
de scherpste prijzen en kunt u onbezorgd genieten van uw plekje in de
schaduw.

Voor meer informatie of een vrijblijvende de offerte op maat
belt u met Toldos La Marina 902 07 54 54 of kijk op onze website

www.toldoslamarina.com

Asssa Ziektekostenverzekering

10% -30% permanente korting op uw polissen
Standard,  Plus, Master of Summum

50% korting voor kinderen tot 16 jaar als vader
en moeder een verzekering afsluit van 

BASIC tot MASTER niveau

FRACTIONELE BETALING ZONDER EXTRA KOSTEN

TANDARTSVERZEKERING
30% permanente korting op onze Tandarts Extra polis

MAGDALENA VERWACHT U IN STAND Nº 24 EN
INFORMEERT U VRIJBLIJVEND OVER DE MOGELIJKHEDEN

ASSSA Seguros Sanitarios
C/La Llum, 1 Local 14

03590 Altea
Telefoon: 96-688 26 80
e-mail: altea@asssa.es

VdV-Asesores

Jarenlange ervaring in voorkomen en oplossen van vastgoedproblemen
in Spanje
l erfenisaangiftes - regeling nalatenschappen
l uitvoering van vonnissen en afspraken rond echtscheiding
l aan- en verkoopbegeleiding
l waardebepalingen
l vervullen van alle mogelijke fiscale formaliteiten en optreden als

 fiscaal vertegenwoordiger voor natuurlijke- en rechtspersonen
l info en aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen

Vergoeding voor onze dienstverlening op basis van voorafgaande op
maat gemaakte offerte.

Av. Tnte. Gral. Gutierrez Mellado 9
CC. Centrofama - Planta Baja,

30008 Murcia 
Tel.: (0034) 659 90 11 42 

E-mail: vdv@vdv-ases.com
Website: www.vdv-ases.com

Home@Care
Leven – Wonen – Verblijven – Vakantie

aan de Costa Blanca 
Stand 41 of VIER (in) ÉÉN 

Dit enig model van samenwerking zorgt voor de
aanbreng van vier belangrijke onderwerpen,
welke U ter gelegenheid van de Vlaamse Dag,
vrijblijvend informatie bezorgen inzake: 
- kopen of huren van een woning 
- bankieren en sparen bij een Spaanse bank 
- administratieve en fiscale formaliteiten 
- huren of verhuren van een vakantiewoning

Uw gastheer op stand 41, Hugo Van Havermaet,
nodigt U hierbij uit om kennis te maken met: 

J.A.P.S.A. Construcciones 
Caixa Catalunya 
HugoVH@office 
Home@Care 

in 't Vlaams en ook in 't Spaans 
interessant en graag tot Uw dienst ! 

C/ Barberes 34, Ed. Gavina Puerto - TL - 4G, 03570 Villajoyosa
E-mail: homecarehvh@yahoo.es
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Hoe zouden jullie Ciudad Patricia

zelf omschrijven?

Nadine Sweers: Als een klein para-
dijsje aan de Costa Blanca. Het is
een prachtige natuuromgeving waar
mensen zonder zorgen kunnen
wonen.
Elvira Cardenas: Het is heel gemak-
kelijk om nieuwe contacten te leggen
in Ciudad Patricia, want de sfeer is
informeel, vriendelijk en gezellig.

Er zijn 3 verschillende manieren

om in de Apartamentos Ciudad

Patricia Costa Blanca te wonen?

Elvira Cardenas: Men kan inderdaad
op 3 manieren in Ciudad Patricia
wonen. Via het afkopen van het
gebruiksrecht (uso vitalicio ofwel
vruchtgebruik), koop in eigendom of
huur. Om in Ciudad Patricia te wonen
hoeft men geen resident te zijn.
Ciudad Patricia is een internationaal
woonpark waar iedere nationaliteit
van harte welkom is.

Wat is het verschil tussen een

koop in eigendom en het kopen

van het gebruiksrecht?

Elvira Cardenas: Bij het kopen van
een gebruiksrecht kun je in dat
appartement gedurende de rest van

je leven wonen. De prijs is afhankelijk
van je leeftijd. Voor elk jaar dat je
ouder bent dan 65 jaar, krijg je
€3.500,- korting per jaar. Bij voortijdig
vertrek of als je komt te overlijden,
dan wordt het appartement wederom
eigendom van Ciudad Patricia, waar-
bij er eventueel nog sprake is van
een bepaalde teruggave. Het meren-
deel van de mensen die hier wonen,
hebben een gebruiksrecht gekocht. 
In tegenstelling tot het kopen van
gebruiksrecht, heb je bij het kopen
van een appartement in eigendom te
maken met "kosten koper", zoals
overdrachtsbelasting, notariskosten
en inschrijvingskosten. Dit is bij een
gebruiksrecht niet het geval. 

Wonen er ook Vlamingen in

Ciudad Patricia?

Elvira Cardenas: Op dit ogenblik
wonen er 3 Vlaamse echtparen in
Ciudad Patricia. Ik zelf woon welis-
waar al 33 jaar in Spanje, maar ik ben
nog steeds Belg.

De bewoners hebben ook inspraak

in het bestuur van Ciudad

Patricia?

Elvira Cardenas: De residenten kie-
zen elke 2 jaar de leden van het

bewonersbestuur, 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 vere-
niging en de servicekosten.
Jaarlijks vindt er een bewonersverga-
dering plaats. Buiten deze jaarlijkse
officiële vergadering kunnen vragen,
wensen en klachten altijd kenbaar
gemaakt worden aan de coördinatri-
ce, het aanspreekpunt voor de bewo-
ners.
We streven er ook naar dat er steeds
een woordvoerder of woordvoerdster
van de residenten is die via de coör-
dinatrice communiceert met de direc-
tie. 
Elvira Cardenas: Wat bijzonder is
aan Ciudad Patricia is de 24 uur
medische service. 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 veilig-
heid. De residenten voelen zich hier
nooit alleen, er is altijd iemand die
kan helpen.

Hou zou men het verpleeghuis van

Ciudad Patricia kunnen omschrij-

ven?

Barbara Acevedo: In het verpleeg-
huis van Ciudad Patricia kunnen we
de  mensen te begeleiden, verzorgen
en natuurlijk helpen. Ik vind Ciudad
Patricia zo bijzonder omdat de resi-
dent er altijd centraal staat. We zor-
gen ervoor dat de residenten in
Ciudad Patricia zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen wonen in hun appar-
tement. Ze worden pas opgenomen
in het verpleeghuis als het echt nodig
is. 
De residenten kunnen in het ver-
pleeghuis terecht voor korte duur
opname, voor revalidatie, voor psy-
chische begeleiding en eventueel
voor een vakantie in het zorghotel. In
het verpleeghuis wordt volop geleefd.
De mensen genieten er van muziek,
literatuur, films en naar wens is er
mogelijkheid tot licht- en waterthera-
pie. Ze ontvangen er werkelijk alle
soorten zorg die ze nodig hebben.
Ook in het verpleeghuis blijft de wens
van de resident altijd centraal staan.

Zie hieronder voor adres en tele-
foonnummers van Ciudad Patricia.

Ciudad Patricia,

een prachtig woonpark

aan de Costa Blanca
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, bedrijfsleidster 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, verkoopconsulente.

CatalunyaCaixa

Bij CatalunyaCaixa bieden we je een account-rekening welke vele
talen spreekt.

De globale rekening - La Cuenta global – voorziet in een oplossing
voor al jouw gebruikelijke financiële behoeften, (bank- en kredietkaarten,
domiciliëringen, telebankieren, enz.) 
also in english, en français und in deutscher Sprache. 

Bovendien, bieden we jou, gratis en exclusief, een set van niet-financiële
diensten: juridisch advies, persoonlijke en huishoudelijke assistentie, ver-
zekeringen, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding (info en boekingen) ... 

Voor meer informatie consulteer onze kantoren:
Benidorm: Av. del Mediterráneo, 15 g 966805954
Xàbia: Av. Amanecer de España, 37 g 966463684
Villajoyosa: Av. País Valencià, 15 g 965894311
Alfàs del Pi: Av. del Albir g 966865484
Calpe: Av. Ejércitos Españoles, Loc 45-46 g 965839391

via e-mail: antonio.gil@catalunyacaixa.com
of via de webpagina : www.catalunyacaixa.com

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
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II Día de Flandes

13 november
Hotel Villaitana
Avda. Alcalde Eduardo Zaplana 7, Benidorm

beurs: 10.30-18.00 uur · taverne: 10.30-20.00 uur

Vlaamse taverne in samenwerking met
Casa del Maco
Las Terrazas del Don Cayo Golf Club
Messiaen

Degustatie van Vlaams bier, jenever, kaas & chocolade

Muzikale omlijsting verzorgd door:
Radio JFK
DANNY (van 18.00 tot 19.30 uur)

Voordrachten
11.00 uur: Wonen met zorg

Ciudad Patricia (zie pag. 11)

12.00 uur: Wonen in Spanje... en nu?
Filip Vallaeys

13.00 uur: Dalí & i: het ware verhaal
Stan Lauryssens (zie pag. 2)

14.00 uur: Fiscale verplichtingen van residenten
en niet-residenten
Dany De Decker

14.45 uur: Hoe krijg ik 8% interest op mijn geld,
bank gegarandeerd?
Walter Mathyssen

15.30 uur: Praktische afhandeling van een Belgische
nalatenschap in Spanje
Yves Sirejacob (zie pag. 3)

16.15 uur: Hoe voorkom je problemen bij de aankoop
van een woning in Spanje?

Evert Crevits

Entree:
5 euro / 60+ en groepen (vanaf 10 pers.): 3 euro
kinderen onder 12 jaar: gratis
Slechts 2 euro met de bon op pag. 2 van deze krant!

Meer info op: www.vlaamsedag.com

Deelnemers:
A Cielo Abierto 

Accountnet 

Acos Spanje - Baker Tilly Belgium 

Amistades Belgas de Levante - Calpe 

An Croonenborghs - Clinica La Mar 

Apartamentos Ciudad Patricia 

Arcobalena 

Asssa 

A-Style 

Azîmut 

Azull 

BFo - Family office 

Boek en Blad s.l. 

Boekhandel "De Leeshoek" 

Casa del Maco / La Madrugada 

CatalunyaCaixa 

Clinica Benidorm 

Clinica Dental geerlings 

Deltaplan 

Embisa.com 

Entre Viñas 

Eurocasa 

Forex at Home 

georges gosselin 

grupoXandra verzekeringen 

Himolla 

Home@Care 

Hospital de Levante 

inmoBlau 

Jardin de Alama s.l. 

Las Terrazas del Don Cayo golf Club 

Lions Club Altea - La Nucia 

Marco Polo Expediciones s.l. 

Max villas y casas 

Messiaen 

Que Rico! 

Residencia geriátrica Patricia 

Sirejacob Legal & Tax 

Toldos La Marina 

VdV-Asesores 

Vlaamse Vriendenkring Benidorm 

Vlamingen in de Wereld - Brussel 

Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca 

Vuelta Turistica 

Weekblad "de week"

V L A A M S E D A G I N B E N I D O R M

organisator: Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca
www.viw-costablanca.com
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