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“Plaza Diferente festival”
BENIJOFAR - 1 mei is de dag van de arbeid en een internationale feestdag. Een dag dat in Spanje veel bedrijven gesloten zijn en men lekker geniet van een extra vrije dag.
Dit jaar vieren Plaza Diferente en Finca la Vuelta op dinsdag 1
mei een gezamenlijk feestje dat geheel gratis toegankelijk is!
Deze samenwerking staat al jaren garant voor prachtige evenementen. Vanaf 11.00 is Plaza Diferente dé locatie waar u
moet zijn! De straat voor Plaza Diferente zal in zijn geheel worden afgesloten en hier zal een grote en gevarieerde markt verrijzen met een fraai centraal gelegen horecaterras. Voor de
kinderen is er een groot (gratis) springkussen om zich uit te
leven. Op het podium zullen de gehele middag geweldige live
optredens plaatsvinden. De beste Abba Tribute van de Costa,
Het befaamde Spaanse duo “Bella Luna” en de fantastische
zangeres “Paula” zullen acte de présence geven. Verder zal dj
Ricky zorgen voor een heerlijk feestelijke sfeer tussen de
diverse acts! Op het festival zullen diverse bars worden
geplaatst en u vindt er een zeer ruime keuze aan heerlijke
snacks, broodjes en andere versnaperingen. Kortom een heerlijke middag genieten van het goede Spaans leven onder de
zon! Zet het alvast in uw agenda. 1 mei Plaza Diferente
Festival! Heel graag tot dan! Plaza Diferente en Finca la Vuelta

Op 23 april is plotseling overleden

Hendrikus Cornelis van Ziel
"HENK" op 79 jarige leeftijd.
De begrafenis plechtigheid zal plaatsvinden
op vrijdag 27 april 2018 om 16.00
op begraafplaats La Nucia
Iedereen is van harte welkom.
Postadres; Avda. Marina Baixa 21,
03530 La Nucia

- ingezonden brief -

De stille uitburgeringspolitiek
van de Nederlandse overheid
Hoe zouden Nederlanders reageren als zij eens per 10 jaar gedwongen naar Kazachstan op en neer zouden moeten reizen om
hun paspoort te verlengen?
Een rare vraag? Voor tienduizenden Nederlanders inmiddels
werkelijkheid!
De online community NIHB (Nederlanders In Het Buitenland) heeft
een enquête gehouden onder haar bijna zestienduizend leden. De
aanleiding was de aanhoudende stroom klachten en pijnlijke verhalen vanwege beperking van de mogelijkheden om het
Nederlandse paspoort te verlengen, resp. voor nieuwgeborenen
aan te vragen.
Dit als gevolg van de drastische bezuinigingspolitiek die het
Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ingezet, resulterend in
wereldwijde sluiting van consulaire posten.
Hierdoor worden naar schatting 1,4 miljoen Nederlanders in het
buitenland gedwongen tot soms onmogelijke keuzes.
Het paspoort niet verlengen (ook niet aanvragen voor nieuwgeborenen) brengt risico op verlies van Nederlanderschap en/of
terug naar Nederland.
Afstanden tot duizenden kilometers, verschillende tijdzones, zelfs
naar andere landen. Vliegtickets, hotelovernachtingen met het
hele gezin (iedere 5 jaar minimaal, kinderen worden ook soms
tussentijds geboren).
De daarmee gepaard gaande reiskosten en tijd (incl. opname
vakantiedagen/bedrijfssluiting), oplopend tot duizenden euro’s,
zijn voor sommige mensen niet op te brengen.
Het alternatief, naar Nederland voor paspoortverlenging is vaak
ook geen optie.
Voor de ouderen is het ondoenlijk en soms zelfs onverantwoord
om deze reizen nog te ondernemen, dit naast de financiële
aanslag op hun meestal gekorte A.O.W. en pensioen.
Ondanks petities, smeekbedes, enz., beperkt het Ministerie van
BuZa wereldwijd nog steeds de mogelijkheden en komt niet in
beweging om actie te ondernemen. Het doekje voor het bloeden,
10 jaar i.p.v. 5 maakt de reis niet korter of goedkoper.
Dit is toch niet meer van deze tijd, in de digitale en globaliserende
wereld waarin wij nu leven.
De online community NIHB heeft Minister Blok om een reactie
gevraagd, middels een open brief. (www.nibh.nl)
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