
Op zaterdag 5 november vindt in hotel

Levante Club, avenida Severo Ochoa

3B in Benidorm, de 3de Vlaamse Dag

plaats. Deze dag wordt georganiseerd

door Vlamingen in de Wereld Costa

Blanca en het is een leuke combinatie

van een handelsbeurs en een gezelli-

ge dag voor het hele gezin.

Aan stands stellen ondernemers en

beoefenaars van vrije beroepen zich

voor aan het internationale publiek

van de Costa Blanca.

De hele dag door zijn er modeshows

en workshops. Een professional gaat

de kindersnoetjes grimeren, er is een

workshop “Ballonnen plooien” voor

kinderen en demonstraties van een

nieuwe rolschaatsschool. 

En als de beurs zijn deuren om 17.30

uur sluit kan iedereen in de bar gratis

genieten van een jazz concert door het

Joanna James Quartet. Het volledi-

ge programma vindt u op pagina 3.

Ook aan de inwendige mens is

gedacht: Belgisch bier, chocolade,

broodjes en hapjes wachten samen

met Spaanse tapa’s op de liefhebbers.

Voor wie het liever wat uitgebreider

ziet, is er het lunchbuffet voor de prijs

van 15 euro, incl. drank.

"Vlamingen in de Wereld - Costa

Blanca"  en "de leeshoek" roepen

iedereen op om hun gelezen Neder -

lands talige boeken op de 3de

Vlaamse Dag in te ruilen tegen een

kortingsbon van 10% van "de lees-

hoek". 

De binnengebrachte boeken worden

van 15.00 tot 17.30 uur verkocht aan

superlage prijzen. De opbrengst komt

ten goede aan EMAUS.

Hotel Levante Club is gemakkelijk

bereikbaar met het openbaar vervoer:

de bus stopt voor de deur van het

hotel. Bezoekers die met de auto

komen, kunnen gratis parkeren op de

parking van Hospital IMED.

De entree voor de 3de Vlaamse Dag

is gratis en er is een gratis glaasje

cava voor iedere bezoeker. 

U komt toch ook?

5 november 2011

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

3de Vlaamse Dag
5 november 2011

Hotel Levante Club, Benidorm
Avenida Severo Ochoa 3-B (de straat van Benidorm Palace)

COLOFON

Deze krant is een uitgave van

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

Website: www.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 zon-

der schriftelijke toestemming van de uitgever.

De in deze krant verstrekte gegevens zijn

slechts van informatieve aard. Er kunnen

geen rechten noch verwachtingen aan wor-

den ontleend. Vlamingen in de Wereld -

Costa Blanca draagt in deze generlei verant-

woordelijkheid voor de verstrekte informatie.

www.vlaamsedag.com

Routebeschrijving:

Met de auto 

Volg de pijlen Benidorm-

Rincón de Loix of Benidorm

Palace. Hotel Levante Club is

het hotel naast de apotheek,

niet ver van Benidorm Palace. 

GPS-coordinaten: 

N 38º 32' 30.3", W 0º 6' 13.5" 

Er is gratis parkeergelegen-

heid op de parking van

Hospital IMED Levante, achter

het hotel.

Met de stadsbus 

Stadsbus 1, 4, 10 (Altea-

Benidorm), 11, 14, 15 en 20

stopt vlak voor het hotel. 

Met de Alsa-bus 

Neem aan het busstation de

stadsbus 4 

Met de TRAM

(Alicante - Benidorm of Dénia

- Benidorm) 

Neem aan het treinstation de

stadsbus 1 richting Aqualandia

/ Mundomar 

Openingstijden:

beurs: 10.00 tot 17.30 uur

taverne: 10.00 tot 20.00 uur

Entree: gratis

Parking: gratis (op parking van

IMED Levante, op 5 minuten

 wandelen van het hotel)
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een glaasje

cava
voor elke

bezoeker

3

10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 17.30 uur

Kindergrime
op de stand van AnimoArte

Voorstelling van de nieuwe

Skorpion

rolschaatsscho
ol

van Marco Polo

13.00 uur

16.00 uur

Modeflitsen
door 

Zebra Fashion Albir

11.00 uur
Workshop over 

ziektekosten-

verzekering
door Sandra Van Kerckhove,

verzekeringsmakelaar

Beperkt aantal plaatsen!

Reserveren op 

info@grupoxandra.eu

of tel. 96 563 71 34 

12.00 uur

Workshop
“Mijn zwembad; 12 maanden onderhoud en

kosten, 3 maanden zwemmen. Kan het ook

anders?” 

door Chris De Houwer, Copodelo / RS-C SL

Een zwembad vereist het ganse jaar onderhoud en

 producten, terwijl je er slechts een drietal maanden

in kan zwemmen.

Kan het ook anders ?

Hoe kan je maximaal genieten van je zwembad, met

minimale kosten, en hoe kan je in de lente en herfst

toch nog zwemmen in een aangename water -

temperatuur. Thema's als afdekking, verwarming,

 overwinteringskits en onderhoud komen aan bod.
Geef uw gelezen boek een tweede

leven en steun een goed doel!!
Ruil uw gelezen Nederlandstalige boeken op

de stand van boekwinkel “de leeshoek” in

tegen een kortingsbon van 10%.

De boeken worden vanaf

15.00 tot 17.30 uur
verkocht voor een extra lage prijs.

Opbrengst is ten voordele van EMAUS.

A C T I V I T E I T E N

14.00 uur
Info over het nieuwe 

Belgisch biom
etrische paspo

ort

door Dieter Ryckaert, vertegenwoordiger Belgisch consulaat van Alicante

Jazzconcertdoor het Joanna James Quartet17.30 - 19.30 uur

15.00 uur

Wat is Rotary?
door Willy Leeman, ex-consul en 

Incoming president Rotary Club Altea

vanaf 14.00 uur

GRATIS w
afels

*

van Mann
eken Pis

* zolang de voorraad strekt

Workshop voor kinderen 

Ballonnen plooien
door AnimoArte

15.30 uur
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In die tijd hadden kranten twee edities, een och-

tendeditie en een namiddageditie die om vier uur

van de drukpers rolde. De hoofdredacteur nodigde

mij uit voor een sollicitatiegesprek. In zijn kantoor

stond een aquarium met tropische vissen. ‘Waar

werk je?’ vroeg de hoofdredacteur. ‘In een kaasfa-

briekje op 't Zuid,’ zei ik. ‘Wat doe je daar?’ ‘Ik maak

de gaten in de kaas.’ ‘In dat geval,’ zei de hoofdre-

dacteur, ‘ben je de aangewezen persoon om onze

redactie te versterken.’ 

Enkele jaren nadien publiceerde ik mijn eerste

eigen boek, geen literaire

roman of zo, gewoon inter-

views en verhalen die ik sprok-

kelde achter de schermen van

de wielersport. Het verkocht

van geen meter. In het fotoka-

tern stond een foto van Eddy

Merckx die zijn koersbroek laat

zakken en zijn blote kont aan de wereld toont. Eddy

spande een proces aan. Een Vlaamse krant zette

op haar voorpagina: ‘Herrie om KONT-erfeitsel van

Eddy Merckx!’ Er volgde een stormloop op de boek-

handel. Diezelfde dag werden alle vijfduizend

exemplaren van mijn boek verkocht. 

Moraal van dit verhaal: wil je een boek verkopen,

laat dan je broek zakken.

Het probleem in die tijd was, dat boeken geen

geld opbrachten, toch niet voor wie ze schreef, en

toen ik een aanbod kreeg om kunst te verkopen,

ging ik er gretig op in. Ik heb het mij nooit beklaagd.

Dank zij de kunst - echt of vals, doet er niet toe -

belandde ik in de herfst van mijn leven in Spanje

waar alle dagen de zon schijnt, zelfs ‘s nachts. Ik

werd ook voor het eerst vader, van een jongen met

mijn Vlaamse groene ogen, een Catalaanse naam

- luís - en de zachte olijfoliehuid van mijn Spaanse

vriendin.

Wij woonden in een prachtig appartement met

drie slaapkamers in een welvarende wijk van

Barcelona. De living van het appartement was L-

vormig met houten wandbe-

kleding en een open haard

en een vernuftig airco-

systeem en was ideaal gele-

gen, in een oud en voornaam

herenhuis in een hoger gele-

gen buitenwijk van de stad,

waar bergwinden de ver-

schroeiende hitte van de zomer afkoelen en de

winterkou verzacht werd door een warme lucht-

stroom uit de Middellandse Zee.

Vandaag, in de winter van mijn leven, woon ik

terug in Vlaanderen, in heerlijk heuvelland, met een

Vlaamse vriendin - blond, blauwe ogen, zoals in de

boekjes - een poes die Poes heet en drie kippen.

Op de horizon balanceren Vlaamse koeien, hun uier

barstend van de melk. Ik heb enkele druivelaars

aangeplant en bottel volgend jaar mijn eigen Rioja. 

Ik schrijf ook weer boeken.

Op SpanjeMarktplaats.nl, de koopjessite voor

Nederlanders in Spanje, zoekt iemand boeken van

Belgische schrijvers met de vermelding: ‘die van

Stan Lauryssens heb ik al.’

Onlangs wandelde ik langs het gebouw waarin

mijn krant was gevestigd. Het redactielokaal is een

biljartcafé geworden en in het kantoor van de hoofd-

redacteur staan snookertafels in plaats van een tro-

pisch aquarium.

Tijden veranderen, alles komt, alles gaat.

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

‘Moraal van dit verhaal:
wil je een boek verkopen,
laat dan je broek zakken.’

Stan Lauryssens is een vaste columnist van de website van Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca.

Zijn columns kunt u lezen op: www.viw-costablanca.com

Boeken en mijn eigen Rioja
© Stan Lauryssens

B
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VIW: U heeft in veel verschillende

landen gewerkt als consul. Is er

een bepaalde post waar u bijzon-

der goede herinneringen aan

heeft?

Dominique Schoofs: Bangkok was

heel interessant, het was voor mij een

eerste ontmoeting met de oosterse

cultuur. 

Ook Barcelona was een zeer boeien-

de ervaring aangezien ik er consul

was op het moment dat de Olym -

pische Spelen er plaatsvonden.

In Parijs werkte ik bij de Ambassade

als hoofd van de Consulaire diensten.

Destijds was deze dienst heel groot

en belangrijk: er waren maar liefst   4

vice-consuls en 30 personeelsleden.

Ik was daar hoofdzakelijk belast met

het management en ik organiseerde

er  o.a. in 2003 ook voor de eerste

keer de verkiezingen voor Belgen  in

Frankrijk

Na 4 jaar consul in Nice ben ik meer

dan 2 jaar werkzaam geweest bij het

crisiscentrum van de Federale

Overheidsdienst in Brussel waar ik

ook een heel boeiende job had.

Het consulaat van Nice bestaat nu

niet meer, het werd verplaatst naar

Marseille omdat deze stad meer cen-

traal gelegen is. Nice was een post

die volgens mij een beetje lijkt op

Alicante want in Zuid-Frankrijk woont

ook een belangrijke Belgische

gemeenschap

Maar uiteindelijk was elke post de

moeite waard en elke post had zowel

zijn eigen charmes als zijn eigen pro-

blemen. Mijn posten waren uiteraard

zeer verschillend maar op elke post

leer je wel iets bij. Bangkok en Dakar

of Barcelona en Abidjan zijn telkens

twee totaal verschillende werelden en

dat vergt natuurlijk  een andere aan-

pak.

VIW: Is Alicante uw laatste post?

Dominique Schoofs: Nee, maar ik

hoop wel om hier een volledige perio-

de van 4 jaar als consul te mogen blij-

ven. Vier jaar is nu de maximumperi-

ode dat een consul op één post kan

blijven.

VIW: Bent u ooit actief geweest als

journaliste?

Dominique Schoofs: Een van mijn

eerste functies was bij het ministerie

van Tewerkstelling. Ik was daar ver-

antwoordelijk voor een nieuw tijd-

schrift over professionele vorming,

dus dat was een journalistieke

opdracht. Nadat ik een paar jaar

gewerkt heb bij de uitgeverij Art &

Voyages heb ik meegedaan aan het

examen voor de consulaire  dienst.

Het was voor mij op de eerste plaats

een specifieke keuze voor een

bepaalde manier van leven. Ik had

een uitstekende functie bij de uitgeve-

rij, maar ik opteerde ervoor om nieu-

we horizonten te verkennen

VIW: Heeft u de functie van het

consulaat in de loop van uw carriè-

re zien veranderen? In welke zin?

Dominique Schoofs: Uiteraard. De

wereld verandert constant en de func-

tie van consul dus ook. Maar het uit-

gangspunt van een consulaat blijft uit-

eindelijk steeds hetzelfde: dienstver-

lening aan de Belgische burgers die

ervoor gekozen hebben om in het bui-

tenland te wonen en er vaak ook te

werken. De technische evolutie van

het laatste decennium heeft de

manier van werken op de consulaten

ingrijpend veranderd, maar de essen-

tie van de dienstverlening is ongewij-

zigd gebleven. 

Voor mij is het essentieel dat wij op

het consulaat een zo persoonlijk

mogelijke benadering bieden aan

elke Belgische burger die zich tot het

consulaat wendt.

VIW: Deze dienstverlening moet

toch wel heel anders geweest zijn

in Bangkok dan in Parijs?

Dominique Schoofs: De functie van

consul is inderdaad heel anders al

naargelang de post waar hij zich op

dat ogenblik bevindt. Ik kom vanuit

Casablanca, een stad waar niet

zoveel Belgen wonen en mijn belang-

rijkste taak was daar het uitreiken van

visa. 

Maar in Alicante is het consulaat veel

meer gericht op de dienstverlening

aan de talrijke Belgen die in deze

streek wonen. 

VIW: Hoe ziet u de rol van het con-

sulaat in Alicante, een provincie

waar zeer veel Belgen permanent

of tijdelijk verblijven?

Dominique Schoofs: Er is hier inder-

daad een zeer grote Belgische kolo-

nie met heel veel sympathieke perso-

nen en talrijke clubs en verenigingen.

Ik ga zeker de nodige tijd uittrekken

om al deze verenigingen en clubs te

bezoeken en ik hoop in de toekomst

meer te weten te komen over al hun

activiteiten.

VIW: Houdt u het meest van de

Belgisch-Franse keuken of van de

Spaanse?

Dominique Schoofs: Ik hoop de

Spaanse keuken de komende jaren

beter te leren kennen, maar ik heb de

indruk dat je eigenlijk niet kunt spre-

ken van 'de' Spaanse keuken. In

Barcelona heb ik de Catalaanse keu-

ken leren kennen en die is erg ver-

schillend van de Alicantese.

Vermits ik hier nog maar 3 weken ben

heb ik nog niet de kans gehad om

veel te genieten van de lokale keu-

ken. Naast het eten ben ik overigens

ook bijzonder nieuwsgierig naar de

Alicantese wijnen die toch een uitste-

kende reputatie hebben.

VIW: Heeft u bepaalde hobby's?

Dominique Schoofs: Ik lees graag

en veel. Ik ben bijzonder geïnteres-

seerd in de literatuur. Ik lees Franse,

Engelse, Amerikaanse en Neder -

landse literatuur. Ik probeer de litera-

tuur van de verschillende landen

waar ik verblijf telkens beter te leren

kennen. Daarnaast hou ik ook erg

veel van muziek.

VIW: Heeft de onstabiele politieke

situatie in België een invloed op de

buitenlandse diplomatie van het

land?

Dominique Schoofs: In het buiten-

land moeten we altijd het Belgische

systeem uitleggen, want dat is voor

een buitenlander een beetje moeilijk

te begrijpen. Hier in Spanje gaat dit,

denk ik, gemakkelijker omdat men

hier ook te maken heeft met verschil-

lende taal- en cultuurgemeenschap-

pen.

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

Dominique Schoofs kan al terugblikken op een

indrukwekkende carrière. Ze werd geboren in

Luik en studeerde journalistiek, sociale commu-

nicatie en sociologie aan de Université Libre de

Bruxelles. Een tijdlang werkte ze als producer

bij de uitgeverij Art & Voyages, een uitgeverij

die gespecialiseerd was in het uitgeven van

kunst- en reisboeken.

Hierna werd ze aangeworven door het Ministerie van

Buitenlandse Zaken, in de consulaire carrière.

Ze was achtereenvolgens consul in Ecuador, Dakar, Bangkok,

Barcelona, Abidjan (Ivoorkust), Parijs, Nice, Casablanca (Marokko) en

sinds ongeveer een maand is ze de Belgische consul in Alicante.

VIW had een gesprek met haar in het Belgisch consulaat.

ominique Schoofs,D
de nieuwe Belgische consul in Alicante

Belgische Ambassade Madrid

Paseo de la Castellana, 18 (6º), 28046 Madrid

Ambassadeur Jan De Bock

Tel.: +34 91 5776300 

+34 609280041 (Noodnummer 

buiten de openingsuren)

Fax: +34 91 4318166 

E-mail: Madrid@diplobel.fed.be 

Website: http://www.diplomatie.be/madridnl 

Belgisch Consulaat Alicante

Edificio Carbonell, Explanada de España 1 (5°),

03002 Alicante

Consul Dominique Schoofs 

Tel.: +34 965 929147 

+34 965 929148 

+34 649844676 (Noodnummer 

buiten de openingsuren)

Fax: +34 965 141757 

E-mail: alicante@diplobel.fed.be 

Website: http://www.diplomatie.be/alicantenl
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Dr. An Croonenborghs - Clinica La Mar
U kan bij ons terecht voor: 

� Een raadpleging tijdens ziekte of ongeval. 

� Raad en advies bij lichamelijke of psychische 

klachten. 

� Diabetes en bloeddrukcontrole. 

� Bloed- en urine onderzoek. 

� Gynaecologisch – en borstonderzoek. 

� Opvolging bij hart- en vaatziekten. 

� Algemene check-up. 

� Opvolging van chronische ziekten. 

� Zwangerschapsbegeleiding in  samenwerking met een ervaren 

vroedvrouw. 

� 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. 

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 

Alex Vermogensbank Spanje

Alex Vermogensbank Spanje nodigt u uit om een bezoek te brengen

aan haar stand op de Vlaamse Dag in Benidorm. Gewoon om eens

kennis te maken met onze beursspecialisten, voor een kopje koffie of

om een blik in de financiële bladen te werpen. Natuurlijk kunt u dan

meteen van de gelegenheid gebruik maken om uw vragen over vermo-

gensbeheer of de beurs te stellen. Want dat is namelijk het grote voor-

deel van Alex in Spanje, wij helpen u graag met het opstellen van uw

eigen strategie opdat u meer uit uw vermogen kunt halen.

Alex Spanje organiseert regelmatig seminars over beursgerelateerde

onderwerpen, ook aan de Costa Blanca. Bovendien kunt u ons altijd

bereiken via de telefoon of mail en maken we graag tijd voor u vrij

zodat we in een één op één gesprek al uw vragen kunnen beantwoor-

den. 

Wilt u nu al een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via

+34 952 924 011 of info@alexspanje.com. Graag tot 5 november!

Chocolates Sven

De eerste pralines werden geboren in 1992. Wat als een hobby begon, is

uitgegroeid tot een mooie Belgische onderneming aan de Costa Blanca.

De eerste pralinewinkel werd geopend op 14 februari 1193 onder de

naam “Bombones Sven”.

De overheerlijke lekkernijen mogen echte Belgische pralines genoemd

worden, omdat ze zijn vervaardigd uit Belgische chocolade. Chocolates

Beliber S.L. is een bedrijf in beweging en volgend jaar worden de huisstijl

en de winkels in een nieuw modern jasje gestoken.

Dankzij Pralines Sven kan je

in Spanje genieten van de

zoete Belgische deugd.

Chocolates Sven

Edificio Liberty 35

Avda. Gabriel Miro

03710 Calpe

Tel.: 96 583 59 59

E-mail: chocolates@sven.es

Website: www.sven.es

Accountnet Gestor & Accountancy Services SL

Voor particulieren werkt Accountnet Gestor Service als een soort persoonlijke

assistent, welke alle belastingzaken, financiële zaken, verzekeringen, hypotheken,

vertalingen, begeleiding bij aankoop of verkoop van uw huis en natuurlijk alle gestor

zaken voor u kan verzorgen en afhandelen. 

Accountnet Business Service 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

jaarrapporten en fiscale aangiften, oprichten van bedrijven, bedrijfsadvies en crisis-

management, alle belastingzaken, personeelsbeheer en salarisadministratie. 

Accountnet werkt met een uniek online boekhoudsysteem (Accountnet-Online), dat

werkzaam is in 32 talen en voldoet aan alle Europese boekhoudeisen. U kunt elk

moment van de dag, waar dan ook ter wereld, alle gewenste overzichten verkrijgen. 

Accountnet is de initiatiefneemster van www.spanjehelpdesk.com waar u al uw

 vragen over wonen, werken en leven in Spanje kunt stellen aan een keur van spe-

cialisten. 

Accountnet: U de zon... wij de zorgen. 

Cami de la Mar 30-8, 1a planta Supermercado Costa Blanca 

03580 Alfaz del Pi 

Tel.: 96 588 78 40 

E-mail: info@accountnet.info 

Website: www.accountnet.info

D E E L N E M E R S V L A A M S E D A G
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Banco de Valencia

Banco de Valencia uw bank in Spanje

Banco de Valencia heeft een grote waaier van produkten en aangepaste

diensten tot uw beschikking om aan ieders behoeften zo goed mogelijk

te voldoen en dit in uw eigen taal.

BEZOEK ONS!

Ons voorstel is een bank op maat te creëren door professionaliteit en

kwaliteit van onze diensten aan te bieden.

Wij staan tot uw beschikking op ons kantoor.

Avda. Mediterraneo 24, Benidorm

(recht tegenover Hotel Belroy)

Tel.: (0034) 96 585 18 58

E-mail: oficina.0719@bancodevalencia.es

Wanneer u ons bezoekt ontvangt u een

geschenk

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 

Ctra. Benitachell 71 

03730 Jávea 

Tel.: 96 646 28 15 

E-mail: belloh@terra.es 

Website: www.bello-horizonte.es

D E E L N E M E R S V L A A M S E D A G

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 en 2 jaar

internationale garantie. De sieraden zijn ele-

gant en tendencieus, klassiek of kleurrijk,

een samensmelting van eenvoud en com-

plexiteit en een stijl aangepast aan de

modieuze vrouw, en gewaarborgd geduren-

de 2 jaar. Voor een prijs die toegankelijk is

voor eenieder biedt Arcobalena een uniek

stuk dat de drager toelaat zijn persoonlijk-

heid uit te drukken. De halskettingen, armbanden, ringen en oorringen

passen perfect bij elke stijl. 

Beursactie: Tijdens de beurs zijn eveneens stock en 'outlet' sieraden te

koop aan kortingen tot -70%. 

De Arcobalena collecties kan u vinden op de website: www.arcobalena.eu

bij de Arcobalena distributeurs. 

Calle La Quilla 22b, 03590 Altea

� Tel.: (0034) 96 584 53 38 

E-mail: info@arcobalena.eu �

Website: www.arcobalena.eu

Benelux food

Benelux food is een groothandel die is gespecialiseerd is in de ver-

koop van VIS en VLEES uit  België, Nederland en Argentinië.

Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van kogelbiefstuk, biefstuk

van de haas, entrecôte en gemarineerde kipschotels.

Tevens zijn wij gespecialiseerd in Belgisch stoofvlees, goulash, rund-

vleesschotel, gerookt paardenvlees (botje).

En we hebben natuurlijk diverse vissoorten: maatjesharing, gerookte

makreel, spekbokking, braadharing etc. etc.

Beurs aanbieding:

Maatjesharing ...........................€ 1,25

met broodje .........................€ 1,50

5 haringen meenemen........€ 5,00

Makrelen vers gerookt vanaf ....€ 2,25 per stuk

Braadharing per stuk ................€ 1,50   

Kogelbiefstuk ............................€ 10,00 per kg Argentijns

Entrecôte ..................................€ 12,00 per kg Argentijns 

Gemarineerde kipschotels........€ 5,00 per kilo        
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Copodelo

De Copodelo is een nieuwe gene-

ratie van zwembad afdekkingen.

In de voor- en nazomer verliest

een zwembad 's nachts meer warmte dan het tijdens de dag heeft opge-

bouwd. Door het wateroppervlak 's nachts te isoleren, voorkomt u dit.

De Copodelo foam panelen drijven 's nachts op het wateroppervlak en vor-

men een afdekking met een ongeëvenaarde warmte isolatie, zodat u 2

maanden vroeger, en 2 maanden langer van uw zwembad kan genieten.

Deze panelen worden tijdens de dag opgeborgen in het bijgeleverde tren-

dy ligbed, waarop u heerlijk kan relaxen en zonnebaden.

De Copodelo panelen zijn  eenvoudig aanpasbaar aan elk type, vorm en

afmeting van zwembad. Bijvoorbeeld voor een zwembad van 8 x 4 m

bestaat een set met 2 ligbedden, 2 handdoeken, 32m2 afdekking en een

speciale haak om de panelen uit het zwembad te nemen. Prijs 1599 €.

Vraag de speciale beursaanbieding !

RS-C / Copodelo

Calle La Quilla 22b, 03599 Altea - Spanje

Tel (+34) 965.845.338          http://www.solar-pool-cover.eu

Het is niet verwonderlijk dat steeds

meer Belgische en Nederlandse

koppels kiezen voor de zon-zeker-

heid van een huwelijk aan de

Costa Blanca, en omdat vele diensten in Spanje aanzienlijk voordeliger zijn dan in de benelux,

zullen de totale kosten van een droomhuwelijk in Spanje, ondanks de benodigde vluchten en

overnachtingen, meestal lager zijn. Een goede voorbereiding en begeleiding door een professi-

onele weddingplanner ter plaatse is echter cruciaal. Uiteraard kennen we de mooiste locaties

voor de ceremonie en het feest, alsook voor een unieke foto reportage.

Maar veel belangrijker is dat we de brug bouwen tussen het huwelijkskoppel en de locale lever-

anciers, en zo de cultuur en mentaliteitsverschillen overwinnen die een droom bruiloft in de weg

zouden kunnen staan. Als weddingplanners vertalen we de wensen en dromen van het huwe-

lijkskoppel in een gedetailleerd draaiboek.

Costa Blanca Events beschikt over een online wedding & budgetplanner waarmee het koppel

24/7 toegang heeft tot het draaiboek, de gemaakte voorbereidingen en boekingen, foto's van de

locaties, alsook een gedetailleerd overzicht van de kosten. Zo kan het koppel in alle vertrouwen,

en zonder onnodig reizen, alle beslissingen nemen wanneer zij er klaar voor zijn. Dankzij onze

relaties kunnen we vaak betere prijzen bedingen en mede dankzij onze prijsgarantie is trouwen

in Spanje met de begeleiding en coördinatie door Costa Blanca Events binnen ieders budget

mogelijk. 

Op onze website www.spanjeevent.org, staat veel info en foto's, en men kan ook live chatten met

een weddingplanner om zo onmiddellijk antwoord op alle vragen te krijgen.

Onze gegevens: Costa Blanca Events, Calle La Quilla 22b, 03599 Altea - Spanje

Tel (+34) 965.845.338 / E-mail : info@costablancaevents.org

Website : http://spanjetrouw.org 

D E E L N E M E R S V L A A M S E D A G

Ciudad Patricia

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

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 
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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

El Premio is een professionele,

onafhankelijke makelaar in

Spanje die voor de belangen

van de koper opkomt.  

Wij verkopen geen woningen,

wij helpen u de gewenste

woning aan te kopen. 

Dit doen we door samen met u

op zoek te gaan naar de gedroomde woning in ons netwerk van weder-

verkoop en nieuwbouw. 

Hebt u plannen om een woning aan te kopen in Spanje? Dan nodigen

wij u graag uit om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen voor

een kennismakingsgesprek om uw wensen / eisen door te geven. 

El Premio 

Tel.: (0034) 674 860 797 

Skype: elpremio1 

E-mail: info@elpremio.es 

website: www.elpremio.es 

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

GrupoXandra Verzekeringen:
ZURICH - DKV - ARAG

Meer dan 15 jaar ervaring in verzekeringen. 

Begrip voor vragen en problemen van buitenlan-

ders. Zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Gratis analyse van uw verzekeringspakket.

Informatie verschillen tussen Spanje en uw thuis-

land. Vrijblijvend advies over de voordelen van

onze VIP Packages. Gegarandeerd voordelige prijzen voor de beste

garanties. Onmiddellijk telefonische hulp en advies bij schade 24h.

Begeleiding tijdens een schade, natuurrampen, onverzekerde tegenpartij,\

Bezoekers van de beurs: 

- Geniet van onze speciale VIP korting tot 25%! 

- Breng een kopij van uw huidige polis mee. Binnen 48 uur ontvangt u onze

offerte met gegarandeerd een betere prijs/dekking/service verhouding! 

- Bent u Zurich of DKV klant? Wenst u dat we uw polis herevalueren en u

professioneel bijkomend advies geven? Aarzel niet om ons een kopij te

bezorgen op de stand. (of kantoor) 

Via e-mail, fax of telefoon bieden we service aan klanten in heel

Spanje. Bezoek onze vernieuwde website!

GrupoXandra Verzekeringen SL 

Tel./Fax: 96 563 71 34 

E-mail: info@grupoxandra.eu          Website: www.grupoxandra.eu

D E E L N E M E R S V L A A M S E D A G

Generali Seguros

Bij Generali Seguros ben je verzekerd als de Leeuw van de verzekerin-

gen!! "El león de los seguros". 

Generali bestaat sinds 175 jaar en heeft wereldwijd meer dan 70 mil-

joen klanten. 

Alle beursklanten krijgen op alle verzekeringen tot een max van 25% kor-

ting, afhangend van welke verzekering. Kom naar stand nº 30 en laat Uw

naam achter voor vrijblijvende info. 

Bij DKV kan U ziektekostendekking krijgen voor het Spaanse grondgebied

en/of ook buitenland. Alles wordt U bijgestaan in het Nederlands. Bij direct

afsluiten van een ziektepolis krijgt men een geschenk! 

Ivan Van Kelst 

Agent exclusief Generali Seguros, DKV Seguros. 

Av. Castellon 5

Edf Sun Sea Travel L7 

03503 Benidorm 

Tel. / fax kantoor: 

96 680 62 65 

Mobiel: 659 338 538 

E-mail: i.vankelst@generalimediadores.es

Hospital Clinica Benidorm

Hospital Clinica Benidorm is een ultramo-

dern ziekenhuis aan de Costa Blanca in

Spanje. Wij zijn uitgerust met de modern-

ste technologie in diagnostiek en behan-

deling; dit maakt ons tot een vooraan-

staand bedrijf voor wat betreft investering

in technologie. Dankzij de nieuwe

Europese zorgwetgeving is het voor

 patiënten mogelijk geworden zelf te

 kiezen in welk Europees land men

behandeld wil worden; wij beschikken

over een professioneel uitgewerkte

 medische luchtbrug om u, ook als u voor-

heen nooit in Spanje zou zijn geweest, te

behandelen in Benidorm bij een planbare

operatie en dit zonder wachtlijsten!!

Avenida Alfonso Puchades 8

03501 Benidorm

Tel. 96 585 38 50

www.clinicabenidorm.com
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Inmo Blau
Team InmoBlau is al 14 jaar actief op

de onroerendgoed-markt. Wij bemidde-

len niet alleen bij bestaande bouw

maar ook nieuwbouw-projekten. 

Niet alleen koop-verkoop, maar ook

huur-verhuur. Zowel voor lange termijn

als vakantie-periodes. Gezien de grote

vraag zijn wij constant op zoek naar

nieuwe verhuur-objekten. 

Wij hebben een steeds meer jaarlijks

terugkerende en groeiende klanten-

kring voor vakantieverhuur en over-

winteraars. 

Wegens grote aanvraag, zijn wij con-

stant opzoek naar nieuwe objekten.

Verder bemiddelen wij ook bij zakelijke

objekten zoals: winkels, restaurants, hotels. 

Avda. del Albir 6, lokaal 28, 03581 Albir 

Tel.: 96 686 71 53 

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

Link inc Gestoría

De Spaanse administratie is vaak een doolhof waar u als buitenlander verloren

in loopt. Een gestoría legt de "link" tussen uzelf en die administratie. Wij zijn uw

leidraad door het labyrint en kennen de juiste wegen en procedures. We stel-

len u steeds de snelste en goedkoopste oplossing voor.

We zijn een dynamisch Vlaams team dat sinds 2006 actief is in de provincie

Alicante. We bieden u een uitgebreid pakket van diensten aan, in uw eigen taal,

waar u tijdens uw vakantie- of permanent verblijf graag gebruik zal van maken.

We leggen de nadruk op een heel persoonlijke service, waarbij u steeds goed

geïnformeerd wordt en zelf aan het roer blijft staan. We werken met duidelijke

afspraken, heldere en vooraf overeengekomen tarieven en bieden u bij dit alles

ook steeds de nodige juridische garanties.

Heeft u een concreet probleem? Bent u van plan een woning te kopen of ver-

kopen? Wilt u nu eens juist weten waar u welke belastingen moet betalen? Wilt

u er zeker van zijn met alle papieren in orde te zijn?

Contacteer ons dan voor een concrete afspraak op

kantoor of bij u thuis!

Thomas Seyssens: 658 114 359

Brecht Quintijn: 646 378 526

Kantoor: Polígono El Mesell, Venta de la Remuda 8,

1° (N332), 03560 El Campello

info@linkinc.es   -    www.linkinc.es

Het Vlaams bedrijf Marco Polo,

in Benidorm sinds 1994, heeft

zich uitgebreid tot een allround

outdoor activiteiten bedrijf, met

activiteiten zoals de originele

Jeep Safaris, diepzeeduiken,

paardrijden, nordic walking,

kayak op zee, catamaran zeilen, paintball, jetski’s.

Marco Polo is het belangrijkste verhuurbedrijf van de Costa Blanca met

een ruime keus aan stadsfietsen, mountainbikes, koersfietsen en ook

electrische fietsen. We verhuren ook scooters, quads, autos, boten.... 

Nieuw dit jaar is vanuit ons tweede lokaal in Villajoyosa onze SKORPION

rolschaatsschool en de remote control MICRO MAGIC zeilbootjes waar-

mee we zelfs bij u in het zwembad komen varen.

Voor groepen organiseren we teambuilding activiteiten zoals samen

 paella maken op een autentiek houtvuur.

Marco Polo kan uw verblijf / leven in Spanje nóg aangenamer maken.

Professionaliteit, eerlijkheid en klantenservice staat bij ons op de eerste

plaats.

Marc Dobbelaere,

Lic. Lichamelijke Opvoeding

Directeur Marco Polo Expediciones

We zijn gespecialiseerd in de organisatie van lokale excursies langs de

Costa Blanca, van Torrevieja tot Denia. De meeste touroperators die in dit

gebied werkzaam zijn, alsook hotels, campings, reisbureaus, etc ... heb-

ben ons hun vertrouwen geschonken en bieden onze excursies aan hun

klanten aan.

Local Tours stelt een jong, dynamisch en verantwoordelijk team ter

beschikking van zijn kanten. Wij bieden reizen in moderne touringcars,

voorzien van een maximum aan comfort en veiligheid met vriendelijke

professionele chauffeurs aan.

Ook onze reisleiders zijn gekozen na een uitvoerige selectie, omwille van

hun menselijke kwaliteiten, hun beheersing van meerdere talen en uitste-

kende persoonlijke service. Dit alles met het doel voor ogen jullie reis

prettig en aangenaam te laten verlopen en jullie met volle teugen van jul-

lie uitstap te laten genieten. 

Wij nodigen jullie uit om vertrouwen in onze diensten te schenken en aan

één van onze uitstappen deel te nemen... 

Calle Esperanto, Edificio Zeus local 11, 03503 BENIDORM (Alicante)

Tel: 902 00 29 19

E-mail: info@localtours.es      Website: www.localtours.es 

D E E L N E M E R S V L A A M S E D A G

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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Weekblad “de week”

Wilt u de Nederlandssprekende mensen bereiken aan de Costa Blanca?

Dan bent u bij ‘de week’ aan het juiste adres. ‘de week’ is hét weekblad

voor de Nederlanders en Belgen met een wekelijkse oplage van 15.000

exemplaren. Hiermee zijn wij het Nederlandstalig weekblad met de groot-

ste oplage aan de Costa Blanca, verspreid van Denia t/m de omgeving

van Torrevieja. 

'de week’ verschijnt wekelijks en is gratis. Elk nummer bevat een gevari-

eerd aanbod van artikelen met lokaal nieuws, computer, beleggings,

bouwkundige en juridische columns. Ook is er ruimte voor gezond-

heidstips, recepten, een zeer populair reisrubriek.Tevens bevat 'de week’

een TV Gids, met alle Nederlandse en diverse Belgische televisie pro-

gramma's. 

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 

Sirejacob Legal & Tax is een

advocatenkantoor met vestigin-

gen te Gent, Alicante, Marbella en

Barcelona. In de loop van 2012 is

de opening voorzien van een

 kantoor in Genève, Zwitserland. 

Specifieke expertise in Spanje: 

aankoopbegeleiding vastgoed 

afhandeling nalatenschappen 

internationale vermogensplanning

Kantoren in Spanje: 

Avenida Ricardo Soriano 20, 7/A 

29601 Marbella 

Tel.: +34 952 775 225 

Fax: +34 952 826 151 

Muelle de Barcelona 

WTC, edificio Sur, 2º 

08039 Barcelona 

Tel.: +34 933 443 298 

Fax: +34 952 826 151 

Muelle de Poniente 

Centro de Negocios (casa del mar) 

03001 Alicante 

Tel.: +34 966 083 511 

Fax: +34 952 826 151 

E-mail: info@sirejacob.com 

Website: www.sirejacob.com 

VdV-Asesores

Jarenlange ervaring in voorkomen en oplossen van vastgoedproblemen

in Spanje

� erfenisaangiftes - regeling nalatenschappen

� uitvoering van vonnissen en afspraken rond echtscheiding

� aan- en verkoopbegeleiding

� waardebepalingen

� vervullen van alle mogelijke fiscale formaliteiten en optreden als

 fiscaal vertegenwoordiger voor natuurlijke- en rechtspersonen

� 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

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 

Zebra Fashion Albir

Zebra Fashion is een boetiek in

hartje Albir in Belgische uitbating. 

Wij zijn te vinden in de avenida del

Albir 48, naast Banco Popular. 

Zebra Fashion heeft kleding vooral

voor dames, voor ieders stijl en

budget. Wekelijks worden nieuwe

collecties aangeleverd, zodat we steeds up to date zijn. 

De collecties komen uit Parijs, Brussel en Spanje. Wij bieden een gamma

van maat 38 tot 48. 

Danny en Sabine heten u van harte welkom om een kijkje te komen

nemen in de zaak. Wij zijn ook open op zondagvoormiddag, voor de

markt in Albir. Je herkent ons aan de levensgrote zebra die voor de deur

staat. 

Op de Vlaamse Dag zijn er modeflitsen

om 10.45 uur, 12.45 uur, 14.45 uur en 16.45 uur.

Zebra Fashion, Avda del Albir 48, 03580 Albir 

Alle dagen open van 10.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 19.00 uur 

Tel. 678 927 005            

E-mail: verbeekesabine@hotmail.com 

D E E L N E M E R S V L A A M S E D A G
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Le journalisme mène à tout, a condition d'en sortir.

Dit was één van de eerste wijsheden die ik als jour-

nalist in spe werd opgelepeld. Naast andere, meest-

al Franstalige, want de plaats van het gebeuren was

de bar van het toenmalige pershuis in de Korte

Boterstraat in Brussel en daar hingen meestal

Franstalige journalisten aan de schenkbank. 

De jaren zestig van vorige eeuw. Het was een tijd

toen de opleiding tot journalist nog in de kinder-

schoenen stond. Aan de universiteit had men wel

‘pers en communicatie’, maar die cursussen ston-

den ver van de praktijk. Niet zo bij het Instituut voor

Journalisten, waar de cursussen werden gegeven

door echte journalisten, die met beide voeten in de

praktijk stonden. Het is daar dat we kennis maakten

met het bredere spectrum van de perswereld, dank

zij de lessen van bijvoorbeeld de toenmalige direc-

teur-generaal van de BRT Paul Vandenbussche, de

hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws Marcel

Stijns, of de auteur Jan Walraevens, om maar enke-

le namen te noemen.

Ik ben er nooit in geslaagd uit de journalistiek te

stappen. 

Helaas, of gelukkig, want je weet niet waar het

buiten-journalistieke pad me zou hebben gevoerd.

Het lijkt me zoiets als een buitenechtelijke betrek-

king, je weet ook niet waar dat uiteindelijk heen

leidt. Deze vergelijking is er niet zo maar bij de

haren bijgesleurd. Want veel journalisten beleven

hun job zo intens als was het hun minnares. En zij

die al een partner uit vlees en bloed hebben staan

vaak voor het dilemma wie voorrang te geven.

Hoe komt het dat iemand journalist wil worden?

Bij mij was het toeval. Door omstandigheden zoals

dat heet kreeg ik vrij jong een job op de redactie van

de krant Het Volk. Het nieuws vernemen, uren vroe-

ger dan de lezer het via radio of krant zou te weten

komen, fascineerde me. Er zelf aan mee te werken

en het nieuws zelf mee te kunnen delen nog meer. 

De klassieke leerschool destijds voor de dagblad-

schrijverij was kopij van medewerkers ‘persklaar’-

maken. Wat bijna altijd schrappen betekende. Met

een even klassiek instrumentarium als rode inkt en

krassende kroontjespen, lijmpot en schaar. Althans

voor de oudere redacteurs. Men kan het zich niet

meer voorstellen in een tijd van iPads en ander

elektronisch tuig, het is ook een halve eeuw gele-

den. En nu heten die oudere journalisten met

binnendienst ‘senior writers’.

De echte uitdaging was pas zelf op pad te gaan,

interviews af te nemen en ze in een boeiende vorm

geschreven in de krant te brengen. De ene keer

lukte dat beter dan de andere keer, maar het gaf tel-

kens een kick. En hoe belangrijker het nieuws, hoe

intenser hij was. Vooral dan als men een ‘primeur’

had die andere media moesten overnemen. Of in de

gerechtsverslaggeving, bij verschillende spraakma-

kende processen. Bijvoorbeeld dat over Horion en

Feneulle, als die namen van de twee vijfvoudige

roofmoordenaars van einde de jaren zeventig van

vorige eeuw u nog iets zeggen. Ze werden veroor-

deeld tot de doodstraf in december 1980 en zitten

nog in de gevangenis.

Niet zo bloederig maar even sensationeel omdat

het om hooggeplaatste personen ging was de affai-

re-Jespers, de Gentse onderzoeksrechter die

beschuldigd werd van zijn vrouw te hebben ver-

moord. Het proces, einde 1977 begin ‘78, duurde

meer dan acht weken. Jespers hield zijn onschuld

staande, maar werd toch veroordeeld tot 20 jaar cel,

niet voor moord maar voor moordpoging op zijn

vrouw. Wegens ziekte kwam hij vervroegd vrij, stierf

in 2002, en nam het geheim van wat er waar was

van alle beschuldigingen mee in het graf.

Ook nog in de reeks witte-boordcriminaliteit past

het portret van meest-oplichter William van der

Gucht, ook genaamd de man van honderd miljoen.

Dat was ongeveer het bedrag dat hij door het ver-

valsen van cheques onder andere de toen nog

bestaande ASLK had afhandig gemaakt. De

Belgische justitie kon hem nooit vatten, maar

samen met een collega kwamen we hem in

Frankrijk op het spoor en konden hem urenlang in

Parijs interviewen. Daarna tracteerde hij ons op een

copieuze maaltijd in een nachtclub. Wellicht met

gestolen geld. Wat dan ook: zijn levensverhaal ver-

scheen een week lang elke dag in Het Volk en deed

de oplage aanzienlijk stijgen.

Vergeleken hierbij is stadsjournalistiek minder flit-

send. Maar even boeiend omdat men er in contact

komt met alle geledingen van de maatschappij.

Sociaal-economisch en politiek nieuws, human

intrest, en andere aspecten van het leven in een

middelgrote stad. Door de uitgebreidere scala aan

contacten dienen zich ook neveneffecten aan.

Samen met een collega schreven we het eerste

kroegenboek van Gent, ‘Gent, binnenste buiten’.

Later volgden de biografie van de markante burge-

meester van Gent Emiel Claeys en recenter ver-

scheidene bijdragen in ‘De Tempel van Themis’,

een boek over de geschiedenis van het gerecht in

Gent.

Tussendoor waren we nog actief in de Algemene

Vereniging voor beroepsjournalisten als voorzitter

van de afdeling Vlaanderen en ook nog medestich-

ter van het intussen niet meer bestaande Vlaams

Perscentrum in Gent. 

De verwachting was dat pensionering het defini-

tieve eindpunt zou betekenen van reportages, ver-

slagen over zittingen van het assisenhof, partijcon-

gressen, gemeenteraadsvergaderingen, of gewoon

van ‘een stukje maken’ over een of ander nieuws-

feit. Het bleek een misrekening. Gelukkig. En

daardoor wordt u hier geconfronteerd met een stuk-

je journalistiek leven zoals het was.

BHet journalistieke leven
zoals het was

© Manu de Tremerie

H 

Manu de Tremerie is een vaste columnist van de website van Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca.

Zijn columns kunt u lezen op: www.viw-costablanca.com
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Sinds meer dan 10 jaar was ik over-

tuigd dat ik iets actief in Spanje wou

opzetten. Het is moeilijk te definiëren

maar de meesten onder jullie zullen

het wel kennen. Ik noem het eenvou-

digweg het ‘Spanje gevoel’. Als boek-

houder-fiscalist in België, ondertus-

sen meer dan 20 jaar, was ik gebeten

om ook de fiscale aspecten van het

Belg zijn in Spanje te onderzoeken.

Bovendien merkte ik vrij snel dat het

advies voor Belgen éénzijdig was. De

Spaanse fiscalist waar men te rade

ging hield enkel rekening met

Spaanse aspecten. De Belgische fis-

calist op zijn beurt hield dan weer

enkel rekening met de Belgische

aspecten van het verhaal. Als Belg in

Spanje is het voor jullie wellicht al dui-

delijk geworden dat een ‘België’ en

‘Spanje advies’ niet volstaat maar

onze specifieke situatie advies vereist

van een team dat zowel de Spaanse

als de Belgische fiscaliteit eigen is.

Het opstarten van een boekhoud-

en fiscaal kantoor in Spanje doe je

niet zomaar en vereist de nodige ken-

nis en voorbereiding ter zake. Na zelf-

studie van de Spaanse fiscaliteit

gedurende enkele jaren en het vol-

tooien van een ‘Master en

Tributación’ in Spanje zelf was de tijd

dan ook rijp om ook in Spanje actief

naar buiten te treden en onze dienst-

verlening in België uit te breiden met

het Spaans luik. Acos Spanje SL was

geboren.

Met een multidisciplinair team

(boekhouders, revisoren, accoun-

tants, fiscalisten, juristen) van hon-

derd medewerkers verspreid over

vier vestigingen in België (onder de

benaming Baker Tilly Belgium) en

een team samengesteld uit Belgische

en Spaanse boekhouders-fiscalisten

in Spanje (Acos Spanje) zijn we ervan

overtuigd dat we een antwoord kun-

nen bieden op de vele vragen van

onze landgenoten die onroerend

goed aanhouden, wonen, werken,

ondernemen of van hun welverdiend

pensioen genieten in Spanje. 

Specialisatie vereist naar onze

mening het maken van keuzes. De

keuze om onze dienstverlening te

beperken tot fiscaliteit, boekhouding

en successieplanning (schenkingen-

successierechten) is dan ook een

bewuste keuze geworden.

Wens je bijvoorbeeld advies

omtrent de fiscale aspecten en de

wijze waarop je een onroerend goed

het beste aankoopt in jouw specifieke

situatie, dan ben je bij ons aan het

juiste adres. Wil je weten of het nuttig

is om dit privé aan te kopen, gesplitst,

of via een op te richten of bestaande

vennootschap in België of in Spanje,

dan kunnen wij je hierover informeren

en je begeleiden bij de opstart en de

verdere levenscyclus van je vennoot-

schap en dit zowel in België als in

Spanje. 

Voor de zoektocht naar het juiste

pand en de praktische aspecten met

betrekking tot de aankoop zelf verwij-

zen we heel graag naar de makelaar

vermits dit buiten ons vakgebied valt

en de juiste makelaar hiervoor de

geknipte persoon is om je hierbij te

begeleiden.

Druppelsgewijze begint het door te

sijpelen bij enkele ondernemers dat

teamwerk en samenwerking noodza-

kelijk is om onze landgenoten op een

kwaliteitsvolle en correcte manier te

kunnen begeleiden. 

Het is bovendien een pleidooi om in

te gaan tegen de ‘zogenaamde spe -

cialisten’ die over alles en nog wat

adviseren zonder enige opleiding of

ervaring. Als ik de fiscale artikels lees

die (recent nog) van landgenoten zijn

verschenen omtrent fiscaliteit rijzen

de weinige haren die mijn hoofd nog

sieren me ten berge. Zondermeer

stellen dat je als resident in Spanje

geen aangifte zou moeten indienen in

België (artikel dat ik vorige week heb

gelezen) is te kort door de bocht en

geen correcte informatie.  Er zijn tal

van situaties denkbaar waarin een

resident in Spanje toch verplicht is om

in België een aangifte in te dienen. 

Of je nu ondernemer bent of van je

welverdiende pensioen geniet in

Spanje, jullie hebben recht op correc-

te en volledige informatie. Het correct

invullen van een aangifte zowel in

België als in Spanje kan soms een

wereld van verschil opleveren gelet

op de fiscale aftrekken en fiscale sti-

muli die elk jaar belangrijker worden

en via de fiscale aangifte dienen te

worden verworven. Het is bovendien

een materie die constant in beweging

is en wijzigt. Los van de fiscale stimu-

li is fiscale gemoedsrust (met name

het feit dat men met alles in orde is)

wellicht nog belangrijker. Vaak komt

men immers naar Spanje om op een

kwaliteitsvolle manier te genieten van

zijn pensioen. 

Kortom, schoenmaker blijf bij je

leest.

Een opstart van een kantoor of een

activiteit als Belg in Spanje vereist

uiteraard de nodige tijd. Men mag dan

wel over een team van specialisten

beschikken in beide landen, de land-

genoten moeten je ook nog weten te

vinden. 

In die zin zijn de Vlaamse dag en

andere initiatieven van Vlamingen in

de Wereld Costa Blanca, zoals de

nieuwsbrief en de website, lovende

initiatieven die onze activiteiten als

ondernemende Belgen in Spanje ten

volle ondersteunen. De activiteiten

van Vlamingen in de Wereld Costa

Blanca beperken zich bovendien niet

tot de Vlaamse ondernemers maar

biedt elke Vlaming in Spanje een

ultiem platform aan om informatie te

delen of zich te informeren. De websi-

te van Vlamingen in de Wereld Costa

Blanca is het referentiepunt gewor-

den voor elke Vlaming aan de Costa

Blanca.

Als Vlaming in Spanje wil ik dan ook

graag van de gelegenheid gebruik

maken om Jeannine en Herwig, de

drijvende krachten achter Vlamingen

in de Wereld Costa Blanca, te danken

voor de lovende initiatieven en wens

hen hierbij de nodige energie toe om

ook de komende jaren op hetzelfde

elan te kunnen doorgaan.

Participanten en bezoekers aan de

Vlaamse dag wensen wij alvast een

heel aangename en sfeervolle dag

toe. We kijken er als Baker Tilly

Belgium en Acos Spanje alvast naar

uit om jullie te kunnen ontmoeten.

Zullen alvast aanwezig zijn :

Dany De Decker

Francisco Javier Cócera Monsálvez

Jean Michel Willems

Acos Spanje s.l. 

Tel.  +34 600 49 85 61

E-Mail: d.dedecker@acosspanje.es

Website: www.acosspanje.es 

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

Dany De Decker schrijft regelmatig informatieve teksten voor de website van Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca:

www.viw-costablanca.com

Dany De Decker

ven voorstellen: Acos Spanje slE
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“de week” bestaat 8 jaar
Weet u het nog? Het prille begin van ‘de week’? Wij gingen destijds van start met 28

 pagina’s en een oplage van 5000 exemplaren en ‘de week’ werd met veel

 enthousiasme ontvangen. De oplage is inmiddels gegroeid naar 15.000 exemplaren

per week en het aantal pagina’s naar 64, in drukke tijden zelfs 72 pa gina’s. Het team

achter ‘de week’ is nog altijd hetzelfde en daarin schuilt volgens ons ook de kracht

van het blad. 

Ondanks de economische crisis merken wij dat ondernemers blijven geloven in de

kracht van adverteren en massaal voor ‘de week’ kiezen vanwege de uitstekende

respons. Uitgeefster Barbara Martens wil dan ook via deze weg alle  adverteerders

en uiteraard ook de lezers bedanken. 

Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en blijven ons inzetten om ervoor

te  zorgen dat uw gratis weekblad zoals altijd elke week voor u klaarligt.

Tel. 96 584 74 66    -    info@deweek.net    -    www.deweek.net

Boekhandel DE LEESHOEK

Uw Nederlandstalige boekhandel in Spanje

Het grootste assortiment Nederlandstalige boeken in Spanje met o.a.

de Top 10, romans, spanning, science fiction, kookboeken, kind &

jeugd, computer & hobby, kunst & cultuur, Spanje gerelateerde boeken,

bestsellers, vrije tijd, gezondheid &  psychologie tegen  concurrerende

prijzen!!

Puzzelboeken, een enorm aanbod aan tijdschriften, week- & maand-

bladen zoals Humo, Libelle, Elsevier, wenskaarten, agenda’s, cadeau-

artikelen en nog veel meer...

Alle Nederlandstalige boeken leverbaar.

Uw boek maandag bestellen en 1 week later al lezen!

U vindt boekhandel de Leeshoek in de Super Content te Albir

naast de Mc Donalds Avenida de l’Albir

info@deleeshoek.es - Tel.: 673 492 331

www.deleeshoek.es

Specialisaties
Cosmetische tandheelkunde 

Protheses - Kroon- en brugwerk

Gebitssanering

Gebitsverzorging 

Professionele gebitsreiniging

Parodontologie

Prothetische tandheelkunde

Professioneel advies en begeleiding
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Tandartspraktijk

Altea la Vella

Ctra. de Callosa 21,

Edificio Altea la Vella

Tel.: 96 584 75 34

Moraira

Ctra. Moraira- Benitachell - 

Los Pinos 14 local 24

(naast GlobalCars)

Tel.: 96 574 33 30
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