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V a n  d e  v o o r z i t t e r

een	beetje	zorgen	over	maak.	We	hebben	
een	 kleine	 groep	 die	 heel	 veel	 doet	 voor	
deze	 club	 maar	 we	 hebben	 echt	 meer	
leden	 nodig	 die	 helpen	 de	 verschillende	
activiteiten	 te	 organiseren.	 Zo	 zoeken	 we	
nog steeds een nieuwe Evenementen Co-
ordinator en na vijf jaar is ook uw voorzitter 
eigenlijk	aan	vervanging	toe.	Oud-voorzit-
ter	Kees	van	Riel	zei	me	in	december	2017:	
“Wilmar,	 twee	 jaar	 maximaal	 –	 geen	 dag	
meer	 want	 dan	 gaat	 het	 gegarandeerd	
fout.”	 Dus	 lieve	 leden,	 denk	 er	 even	 over	
na en meld u dan aan voor de openstaan-
de	bestuursfunctie	voor	“Evenementen”	of	
stel	 u	 alvast	 beschikbaar	 om	 van	 een	 van	
de oudgedienden over te nemen bij de 
volgende	ALV	in	maart	2023.

Voor nu: blijf gezond zodat u volop kunt 
genieten	van	onze	activiteiten.
.

Wilmar Bliek,	voorzitter	

Het	nieuwe	winterseizoen	van	de	club	be-
gint	met	de	traditionele	lunch	voor	Leidens	
Ontzet op 3 oktober en dan een feestelijke 
inloopborrel	 met	 CC9	 op	 7	 oktober.	 Dan	
de	 week	 erna	 de	 autopuzzelrit	 op	 15	 en	
16	 oktober	 die	 deze	 keer	 wordt	 uitgezet	
door	 Catherine	 van	 der	 Werf	 en	 Toni	 van	
Vliet.	Ik	weet	dat	ze	op	het	moment	dat	ik	
dit	 schrijf	 (op	 18	 september)	 weer	 onder-
weg	zijn	om	er	voor	te	zorgen	dat	het	weer	
een	fantastisch	weekend	wordt.	Alleen	nu	
even	duimen	dat	het	weer	goed	blijft	want	
er	wordt	toch	wat	regen	voorspeld	de	ko-
mende	 weken.	 Uw	 bestuur	 is	 natuurlijk	 al	
bezig	 het	 komende	 winterseizoen	 verder	
in te plannen maar daar leest u meer over 
in	de	tweewekelijkse	nieuwsbrief.	 Ik	kan	u	
verzekeren	 dat	 er	 genoeg	 te	 doen	 is	 het	
komende	seizoen	dat	het	lidmaatschap	de	
moeite	waard	maakt.	

In	 de	 vorige	 DVH	 stond	 het	 laatste	 deel	
van	 mijn	 trektocht	 door	 het	 noorden	 van	
Filippijnen	in	1973	in	de	rubriek	“Avonturen	
van	onze	lezers”.		Catherine	neemt	in	deze	
DVH	het	stokje	over	met	een	verhaal	over	
haar	 reis	 door	 zuidelijk	 Afrika.	 Maar	 wan-
neer lezen we uw avontuur? Ik ben er van 
overtuigd	 dat	 er	 nog	vele	verhalen	 te	 pu-
bliceren	zijn	van	leden	die	hun	eigen	avon-
tuur	te	vertellen	hebben.

Het twee maal noemen van dezelfde naam 
brengt	 me	 op	 een	 punt	 waar	 ik	 me	 toch	

Deze	keer	ben	ik	wel	heel	laat	met	m’n	voorwoord.	De	redactie	heeft	
de	“elektronische	proefdruk”	al	voor	commentaar	rondgestuurd	-	
alleen	zonder	het	voorwoord	van	de	voorzitter.	Nu	kan	ik	me	dus	echt	

geen	fouten	permitteren	...

Seizoen 2022-2023 
B E S T U U R
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Evenementen Kijk voor de actuele agenda en laatste berichten 
over evenementen en excursies altijd op de website 
en in de nieuwsbrieven

D I V E R S E N

KOFFIE NCCS KOFFIEOCHTENDEN

• In Fuengirola kunt u iedere donderdag te-
recht	bij	The	Family	Bar	vanaf	11.00	uur	in	de	
haven	van	Fuengirola.	Gastvrouw	is	al	vele	
jaren	lang	Martha	van	Straalen.	Tel:	952	465	
347.	U	bent	van	harte	welkom,

•	 Iedere	 dinsdagochtend	 vanaf	 11.00	 uur	
wordt	bij	Restaurant	NU	FLUID,	onder	aus-
piciën	van	de	Nederlandse	Club	Costa	del	
Sol,	een	koffieochtend	gehouden.	Hier	ont-
moeten	wij	elkaar,	onder	het	genot	van	een	
kopje	koffie	of	iets	anders.	Het	adres	is	Carr.	
de	Cádiz	in	Elviria,	Marbella.	Het	restaurant	
ligt op ongeveer 5 km van stad Marbella 
richting	 Málaga.	 Na	 de	 koffieochtend	 be-
staat	 de	 gelegenheid	 om	 gezamenlijk	 er-
gens	te	gaan	lunchen.	Marry	van	den	Berge	
(952465347)	 en	 Ans	 Gussinklo	 (744646757)		
zijn	de	gastvrouwen.	

•	 Algarrobo	 Costa	 (Torre	 del	 Mar).	 Iedere	
eerste	 woensdagochtend	 van	 de	 maand	
vanaf	11.00	uur	in	Chiringuito	Paradise	in	Al-
garrobo	Costa,	Paseo	Marítimo	Algarrobo	
(zie	onze	website	voor	volledige	info).	Gast-
vrouw	Kittie	van	der	Jagt,	tel.	671	052	920.	

•	 Torremolinos.	 Iedere	 dinsdagochtend	
vanaf	11.00	uur	 in	restaurant	The	Launch,	
La	 Carihuela	 Calle	 Carmen	 15	 in	 Torre-
molinos,	 Informatie	 bij	 Marianne	 Groene-
veld	-	Veringa,	grokogroko@hotmail.com,	
tel.	+31	6	3443	2586	en	Kittie	van	Leusden	
0031641467586

WWW.NCCS.ES  5 

Cor van der Keijl, Torremolinos
Peter de Ridder, Costa Rica
Soccoro Bermudez, Costa Rica
Aad en Leny de Haas, Elviria
Yeng Avila Apacionado, Den Haag
 Erwin Treffers, Den Haag
Danny van Amerongen, Monster
Annette Lim, Amstelveen
                                                   

NIEUWE LEDEN aug/sept

OVERLEDEN
Janneke	Simoons-Hageman	 
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Torre	Vigía	El	Cantal	-	La	Cala	del	Moral

C U LT U U R  

Velen van u zijn 
weleens in 

Sevilla geweest 
en	 hebben	 daar	
genoten van ab-
solute	 top-be-
z ienswaard ig -
heden	 zoals	 de	
Kathedraal	 (de	
grootste	 gotische	
kerk ter wereld 
met	 het	 magni-
fieke	 hoofdaltaar	
Capilla	Mayor),	de	toren	La	Giralda	en	de	Patio	de	los	Naranjos	(overblijfselen	
van	 Moorse	 tijden);	 het	 tegenover	 gelegen	 Koninklijk	 paleis/tuin	 Real	 Alcá-
zar	(met	een	schitterende	verzameling	mudéjar-patio´s,	even	feeëriek	als	het	
Alhambra	van	Granada);	de	vlakbij	gelegen	wijk	Santa	Cruz	(een	doolhof	van	
smalle	straatjes	die	Sevilla	toont	in	zijn	meest	karakteristieke,	romantische	en	
pittoreske	vorm)	en	natuurlijk	het	plein	Plaza	de	España	met	het	imposante	hal-
vemaanvormige	gebouw	voor	de	Ibero-Amerikaanse	tentoonstelling	van	1929	
(ooit	decor	voor	films	als	Lawrence	of	Arabia,	Star	Wars	II	en	The	Dictator)	en	
de	prachtige	typisch	Andalusische	tegeltjes	´azulejos ;́	en	niet	te	vergeten,	de	
gehele	ambiance/sfeer	van	deze	hoofdstad,	de	ziel	van	Andalusië.	Wat	een	
prachtige	bestemming	voor	een	meerdaags	bezoek!.

KUNST- EN CULTUURWANDELING
SEVILLA
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Maar	 er	 is	 meer	 in	 Sevilla,	 veel	 meer!	
Meer dan genoeg voor een 2e/3e 
bezoek.	 Meer	 bijzondere/spectaculaire	
bezienswaardigheden	 dus,	 waar	 menig	
andere	 grote	 stad	 al	 heel	 tevreden	 mee	 zou	
zijn	en	daar	gaan	wij	ons	deze	keer	op	richten.	

N.B:	 	 zorg	 voor	 een	 goede	 plattegrond	
(gratis	in	de	meeste	hotels)	of	Google	Maps	
om in de wirwar van kleine kronkelige 
centrumstraatjes	de	volgende	bestemming	
te	kunnen	vinden,	exacte	routebeschrijving	
is	vaak	onmogelijk;	soms	zijn	de	afstanden	
te	groot	om	te	lopen	(taxi´s	zijn	goedkoop,	
de	 meeste	 ritten	 kosten	 slechts	 ca.	 €5);	



W A N D E L I N G
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genoemde	 openingstijden	 zijn	 indicatief	
(seizoen	 en/of	 Covid	 kunnen	 wijzigingen	
veroorzaken).	Of	uw	hotel	zich	in	of	rond	het	
oude	 centrum	 bevindt	 is	 minder	 belangrijk	
omdat	 toch	 niet	 alles	 te	 belopen	 is.	 Komt	
u	 met	 de	 auto	 zorg	 dan	 voor	 een	 hotel	
met	 goede	 parkeergelegenheid,	 rijden	 en	
parkeren	 in	 de	 binnenstad	 is	 onhandig	 en	
niet	praktisch.

DAGTOUR 1 -	 Een	 taxi	 brengt	 ons	 naar	
een van de beste kunstmusea 
van Spanje: Museo de Bellas 
Artes	 (Plaza	 del	 Museo,	 di-za	
9-21,	 zo	 9-15)	 gevestigd	 in	 het	
17e-eeuwse	 Convento	 de	 la	
Merced	 Calzada.	 Dit	 op	 zichzelf	
al bezienswaardige klooster is 
gelegen	 rond	 3	 schitterende	
patio´s,	heeft	een	imposante	kerk	
en	 een	 voornaam	 trappenhuis.	
Vóór	 het	 museum	 staat	 een	
groot beeld van de beroemde 
Sevilliaanse	 schilder	 Murillo	

(1617-1682).	 De	 museumcollectie	 bestaat	
uit werken van de middeleeuwen tot de 
moderne	 tijd	 en	 concentreert	 zich	 op	
kunstenaars	van	 de	 School	van	 Sevilla	 (met	
vele	topstukken).
Uit	het	museum	links	en	meteen	rechtsaf	de	
Calle	 Alfonso	 XII	 volgen.	 500	 Meter	 verder	
rechtsaf	Calle	Cuna	in.	Op	nummer	8	bevindt	
zich	het	onopvallende	Palacio	de	la	Condesa	
de	 Lebrija	 (ma-zo	 10-15),	 gebouwd	 in	 de	
15e/16e	 eeuw	 in	 mudéjarstijl.	 In	 1901	 kocht	
de	 gravin	 van	 Lebrija	 dit	 paleisje.	 Zij	 was	
een	 echte	 architectuur-	 en	 kunstliefhebster.	
Volgens	 deskundigen	 is	 dit	 huismuseum	
–	 los	 van	 de	 vele	 kunstwerken	 -	 het	 best	
betegelde	museum	van	Europa.	Met	wel	580	
m2 aan Romeinse mozaïeken op vloeren 
en	 wanden	 (veelal	 uit	 de	 Romeinse	 stad	
Itálica	even	buiten	Sevilla)	is	het	een	van	de	
belangrijkste	 privécollecties	 ter	 wereld.	 De	
benedenverdieping	is	het	meest	interessant.
Terug	 naar	 de	 Calle	Alfonso	 XII	 en	 rechtsaf.	
Na	 100	 meter	 komt	 u	 op	 de	 Plaza	 de	 la	
Encarnación	 met	 (u	 kunt	 het	 niet	 missen!)	
een	enorme	constructie	van	grofweg	150x70	
meter	 genaamd	 Metropol	 Parasol	 uit	 2011,	
in de volksmond omgedoopt tot Setas de 
Sevilla	 (paddenstoelen),	 u	 begrijpt	 meteen	
waarom.	In	het	souterrain	zijn	de	Romeinse/
Moorse	 vondsten	 te	 bezichtigen	 die	 van	
onder	 dit	 plein	 tevoorschijn	 kwamen	 en	

WWW.NCCS.ES  7  7 
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bovenop	 is	 een	 panoramische	 meanderende	
wandelweg.	 De	 Duitse	 architect	 Jürgen	 Mayer	
won	 destijds	 de	 ontwerpwedstrijd.	 Het	 is	 een	
van	de	grootste	houten	constructies	ter	wereld,	
bedoeld	om	het	plein	nieuw	leven	in	te	blazen.	
Ook	‘s	avonds	is	het	door	de	speciale	verlichting	
een	spectaculair	sprookje.

Voorbij	 het	 plein	 (150/200	 meter	 dezelfde	 weg	
volgend)	moeten	we	rechtsaf	de	kleine	straatjes	
in.	Nu	hebt	u	de	plattegrond	nodig	om	via	tal	van	
smalle steegjes de volgende bestemming te 
vinden.	We	gaan	naar	Casa	de	Pilatos	(Plaza	de	
Pilatos	 1,	 dagelijks	 9-18)	 een	Andalusisch	 paleis	
(15e/16e	eeuw)	dat	dienst	doet	als	residentie	van	
de	hertogen	van	Medinaceli.	Het	is	een	voorbeeld	
van	 Italiaanse	 renaissance	 met	 mudéjar	
elementen en een van de mooiste paleizen van 
Sevilla.	 U	 treft	 er	 o.a.	 150	 verschillende	 soorten	
azulejos,	 fijn	 stucwerk	 en	 Griekse	 en	 Romeinse	
beelden	aan.

DAGTOUR 2	 –	 Een	 taxi	 brengt	 ons	 naar	 Plaza	
de	 América.	 Dit	 plein	 ligt	 een	 stukje	 buiten	
het	 centrum	 in	 het	 schitterende	 Parque	 María	
Louisa	 en	 rondom	 het	 plein	 staan	 3	 belangrijke	
gebouwen,	 elk	 indrukwekkende	 herinneringen	
aan	 de	 Ibero-Amerikaanse	 tentoonstelling	 van	

C U LT U U R 
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1929:	 	 links	 het	 Pabellón	 Mudéjar	 nu	 het	
Museo	 de	 Artes	 y	 Costumbres	 Populares	
(museum	 kunst	 en	 volksgebruiken,	 di-za	
9-21,	 zo	 9-15);	 rechts	 het	 Pabellón	 de	 las	
Bellas	 Artes	 nu	 het	 Museo	 Arqueológico	
(tijdelijk	 gesloten);	 aan	 het	 einde	 van	 het	
plein	het	Pabellón	Real	(Koninklijk	paviljoen,	
bestemd	 voor	 exposities).	 Of	 u	 een	 van	
deze	musea	bezoekt	is	een	keuze,	maar	de	
gebouwen	 en	 het	 plein	 zijn	 het	 bezoek	 al	
meer	dan	waard.

We	 lopen	 linksaf	 via	 het	 park	 natuurlijk	
langs	 de	 Plaza	 de	 España	 (het	 in	 de	
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1e	 alinea	 genoemde	 grootse	
halvemaanvormige	 gebouw)	 naar	
de	 noordelijke	 parkuitgang.	 Bij	 de	
rotonde	 houden	 we	 schuin	 links	
aan.	 Onderweg	 zien	 we	 meerdere	
mooie gebouwen van dezelfde 
tentoonstelling	 en	 ook	 (voorbij	 de	
rotonde	 rechts)	 de	 18e-eeuwse	 Real	
Fábrica	de	Tabacos	nu	onderdeel	van	
de	 Universiteit	 van	 Sevilla	 (curieus:	
Carmen	 uit	 de	 opera	 van	 Bizét	 was	
zogenaamd werkneemster van deze 
fabriek).	Aan	het	einde	van	de	weg	bij	
een parkje gaan we linksaf en staan 
dan	 voor	 het	 Palacio	 de	 San	 Telmo,	
een	 barok	 paleis	 gebouwd	 in	 de	 17e	 eeuw	 als	
zeevaartschool,	 tegenwoordig	 de	 zetel	 van	 de	
president	 van	 Andalusië.	 In	 het	 parkje	 staat	 een	
beeld	van	de	 in	2014	overleden	en	zeer	geliefde	
Duquesa	de	Alba.

Voorbij	het	paleis	rechtsaf	langs	de	rivier	tot	we	bij	
de	Torre	del	Oro	komen,	een	door	de	Almohaden	
gebouwde	 12-hoekige	 wachttoren	 uit	 de	 13e	
eeuw.	Er	werd	een	ketting	gespannen	tussen	deze	
en een toren aan de overkant van de rivier om te 
voorkomen	dat	schepen	zonder	toestemming	de	
rivier	opvoeren.	Nu	is	er	een	klein	maar	interessant	
maritiem	 museum	 in	 gevestigd.	 Even	 voorbij	 de	
toren	gaan	we	rechtsaf	en	meteen	links.

We	 zijn	 nu	 bij	 het	 Hospital	 de	 la	 Caridad	 (Calle	
Temprado	 3,	 ma-vrij	 10:30-14	 en	 15-18:30	 –	 za-
zo	 14-18:30),	 een	 17e-eeuws	 ziekenhuis	 met	
grote delftsblauwe tegelpanelen in de patio en 
een	 schitterende	 barokkapel.	 Ernaast	 vindt	 u	
de	 middeleeuwse	 overdekte	 scheepswerven	
Reales	 Atarazanas	 (Calle	 Temprado	 1,	 gesloten	
voor	 restauratie,	 binnenkort	 weer	 open).	 Hierna	
rechtsaf	 en	 dan	 zoveel	 mogelijk	 –	 via	 kleine	
straatjes	-	rechtdoor	blijven	lopen.	U	gaat	tussen	
de	 kathedraal	 (links)	 en	 het	 gebouw	 van	 het	
Archivo	de	Indias	(rechts)	door	en	gaat	weer	zoveel	

 9 



 10 

C U LT U U R 

mogelijk	 rechtdoor	 om	 langs	 de	 muren	 van	
het	Real	Alcázar	de	wijk	Santa	Cruz	in	te	lopen.

Nu	 hebt	 u	 de	 plattegrond	weer	 nodig	 om	 in	
de	 sfeervolle	 kleine	 straatjes	 het	 100	 meter	
verder gelegen Hospital de los Venerables 
te	 vinden	 (Plaza	 Venerables	 8,	 ma-za	 10-19	
en	zo	10-16).	Dit	is	een	17e-eeuws	tehuis	voor	
bejaarde priesters met een zeer fraaie barokke 
kerk	met	fresco´s	van	Valdés	Leal	(1622-1690).	
Het	huisvest	tevens	het	Centro	Velázquez	met	
een	kleine	expositie	(´masterpieces´)	van	deze	
briljante	Sevilliaanse	schilder	(1599-1660)	plus	
een	paar	Murillo´s.

De	 volgende	 bestemming	 is	 het	 300	 meter	
verderop	 gelegen	 Casa	 Fabiola	 (Calle	
Fabiola	 5,	 di-zo	 11-19).	 De	 plattegrond	
is	 weer	 onontbeerlijk.	 In	 dit	 historische	
gebouw	 is	 de	 in	 het	 jaar	 2000	 aan	 de	
gemeente	 Sevilla	 geschonken	 collectie	
van de kunstverzamelaar Mariano Bellver 
ondergebracht.	 De	 nalatenschap	 bestaat	 uit	
567	kunstwerken,	die	Sevilla	vooral	laten	zien	
door	een	19e-eeuwse	romantische	bril.

DAGTOUR 3 –	 Een	 taxi	 brengt	 ons	 naar	 het	
op	 het	 eiland	 Isla	 de	 la	 Cartuja	 in	 de	 Rio	
Guadalquivir	 gelegen	 voormalige	 klooster	
Monasterio	 de	 la	 Cartuja	 de	 Santa	 María	 de	

 10 
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las	Cuevas	(Calle	Américo	Vespucio	2,	di-za	11-21	
en	zo	10-15:30).	Dit	indrukwekkende	15e-eeuwse	
kloostercomplex	(later	fabriek	van	het	in	Spanje	
bekende	 porselein	 van	 La	 Cartuja	 Pickman)	 is	
nu	het	Centro	Andaluz	de	Arte	Contemporaneo	
(CAAC).	U	kunt	er	de	kloostergebouwen,	ovens,	
tuinen	en	exposities	bezoeken,	een	fascinerende	
ontmoeting	tussen	historie	en	moderne	kunst.

Vanuit	 de	 hoofdentree	 lopen	 we	 naar	 rechts	
(noordwaarts)	 zigzaggend	 door	 het	 gebied	van	
de	Expo	́92	met	architectonisch	zeer	interessante	
gebouwen die destijds deel uitmaakten van de 
wereldtentoonstelling.	We	bewegen	ons	schuin	
rechts	 richting	 de	 rivier	 en	 komen	 zo	 langs	 Isla	
Mágica,	het	attractiepark	dat	de	bezoeker	in	acht	
themagebieden	 meeneemt	 naar	 de	 16e	 eeuw.	
Tegenover	 de	 ingang	 nemen	 we	 de	 brug	 over	
de	rivier.	Dan	even	naar	links	en	meteen	rechts	
de	Calle	Resolana	in.

We	zien	links	een	vierkante	toren,	de	Torre	de	los	
Perdigones,	ooit	deel	van	de	gelijknamige	fabriek.	
De	 toren	 werd	 gebruikt	 voor	 het	 vervaardigen	
van	diverse	maten	loden	kogeltjes,	die	men	door	
een	 mal	 als	 druppels	 naar	 beneden	 liet	vallen,	
onderweg	stolden	en	beneden	–	intussen	mooi	
rond	-	opgevangen	werden.

200	Meter	voorbij	de	toren	staan	we	
voor	 het	 gebouwencomplex	 (links)	
van	de	zetel	van	het	parlement	van	
Andalusië	 (voormalig	 ziekenhuis	
Hospital	 de	 las	 Cinco	 Llagas	 –	
letterlijk:	 ziekenhuis	 van	 de	 vijf	
wonden),	gebouwd	in	de	16e	eeuw	
met	 9	 binnenplaatsen,	 waar	 er	 nog	
8	van	over	zijn	(destijds	het	grootste	
ziekenhuis	van	Europa).	Niet	zomaar	
te	bezoeken,	maar	u	krijgt	een	goede	
indruk	 van	 dit	 enorme	 historische	
complex.

W A N D E L I N G
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We	 draaien	 ons	 om,	 zien	 de	 oude	
stadsmuren,	en	gaan	aan	de	overkant	door/
langs	de	stadspoort	 (Arco	de	la	Macarena	
12e	eeuw)	het	centrum	weer	in	en	nemen	de	
3e	weg	rechts	Calle	Relator	en	volgen	deze	
tot	 we	 op	 de	 brede	 boulevard	 Alameda	
de	 Hércules	 komen	 en	 gaan	 dan	 links	 af.	
Op	 deze	 Alameda	 uit	 1574	 (de	 grootste	
openbare ruimte binnen stadsmuren in die 
tijd in Europa met aan elk uiteinde 2 zuilen/
kolommen	 met	 sculpturen)	 wordt	 elke	 2e	
zondag	 van	 de	 maand	 van	 10-18	 uur	 een	
antiek-/curiosamarkt	 gehouden.	 Aan	 het	
andere einde van de markt bij de zuidelijke 
kolommen	 houden	 we	 via	 kleine	 straatjes	
(met	hulp	van	de	plattegrond)	een	zuidoost	
richting	aan.

Ons	 doel	 is	 het	 uiterst	 charmante	 Palacio	
de	 las	 Dueñas	 (Calle	 Dueñas	 5,	 dagelijks	
10-19:15),	 een	 van	 de	 woonpaleizen	 van	
de	 al	 even	 charmante	 Duquesa	 de	 Alba	
(1926-2014).	 Gebouwd	 eind	 15e	 eeuw	 in	

C U LT U U R 

renaissancestijl	 met	 gotische	 en	 Moorse	
invloeden.	 Het	 huis	 met	 tuinen	 is	 een	
belangrijk	 architectonisch	 en	 artistiek	
erfgoed van de stad en pas sinds enkele 
jaren	opengesteld	voor	bezoek.

Tot	 slot:	 (bijzondere)	 winkels	 zijn	 er	 volop	
in	 het	 oude	 centrum,	 maar	 er	 is	 ook	 een	
nieuw	centrum	in	het	oostelijk	deel	van	de	
stad	 met	 eveneens	 een	 El	 Corte	 Inglés,	
vele	 andere	 grote	 winkels,	 restaurants	 en	
entertainment.	De	meeste	winkels	zijn	daar	
geconcentreerd	 rond	 het	 winkelcentrum	
Nervion	Plaza	(Calle	Luis	de	Morales	3,	ma-
za	10-22).

Tot	 zover	 de	 beknopte	 beschrijving	 van	
3	 dagtochten	 Sevilla	 die	 u	 ongetwijfeld	
versteld zullen doen staan van de enorme 
rijkdom	 aan	 kunst	 en	 cultuur	 in	 deze	
historisch	zo	belangrijke	stad.	Wij	hebben	er	
zelf	enorm	van	genoten.	Hopelijk	gaat	u	er	
ook	 van	 genieten	 én	 van	 al	 het	 mooie	 om	
ons	heen!

Paul	van	Veldhuizen
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De	 start	 vond	 plaats	 bij	 het	 restaurant	 van	 het	
Repsol	 tankstation	 aan	 autoweg	 de	 AP7	 /	 A7	
gelegen	 boven	 Benalmádena,	 ca.	 25	 km	 ten	
westen	van	Malaga.	Hier	verzamelden	zich	een	
aantal	Classic	Jaguars	variërend	van	een		Jaguar	
MK	II,	XJ12,	XK140,	E	Type		XK	120	Roadster,	een	
SS100,		tot	aan	een	tweetal	Daimlers.		We	waren	
met	totaal	12		auto’s	waarvan	de	oudste	uit	1938.
De	meeste		bestuurders	c.q.	eigenaren	van	deze	
auto’s waren eveneens op leeftijd en zoals ge-
woonlijk	 van	 diverse	 nationaliteiten.	 Zij	 hadden	
echter	veel	plezier	om	hun	oude	pronkstukken	
weer	eens	rijdende	te	kunnen	showen.

We	vertrokken	via	de	autoweg	de		AP7/A7		rich-
ting Malaga om bij afslag  227  de Calle Costa 
Rica	weg,		in	zuidelijke	richting	naar	Torremolinos	
te	rijden.

Hier	bij	de	Jardin	Botánico	en	het	Aqualand	zou	
ooit	 weer	 een	 groot	 	 shopping-center	 moeten	
verrijzen.	Ik	heb	daar	als	Shopping	Center	Con-
sultant	en	als	oud-bestuurslid	van	de	I.C.S.C.,	(In-
ternational	Council	of	Shopping	Centers	te	New	
York)		zo	mijn	grote	twijfels	over.

Wij	vervolgden	onze	tour	om	via	de	N340a	en	de	
Av.	de	Benyamina	uit	te	komen	bij	de	Paseo	Ma-
ritimo en langs de kust te rijden naar de Parador 
de	Malaga	Golf.	Hadden	hier	op	de	Paseo	Mariti-
mo	in	Torremolinos	het	nodige	bekijks	en	staken	
veel	mensen	langs	deze	strand	weg	enthousiast	
hun	duim	op.

In	de	loop	van	de	jaren	60	en	70	was	het	de	NL	
Jazzpianiste	Pia	Beck	die	hier	furore	maakte	en	
door	Oscar	Peterson	destijds	werd	geroemd	als	
de	beste	Jazzpianiste	ter	Wereld.		Ze	overleed	in	
2009	en	woonde	een	tijd	lang	in	Churriana.

Een andere bekende Nederlander Hans Kazan 
zag	in	febr.	2011	zijn	theater	Magic	Palace,	hier	in	
deze	buurt,	nabij	het	Crocodile	Park	aan	de	Calle	
Cuba,	in	vlammen	op	gaan.	

We	staken	de	rivier	de	Guadalhorce	over,	redelijk	
gevuld	met	water	en	namen	bij	Palacio	de	De-
portes	de	MA22	langs	de	kust.	

Nu waren we in Malaga en zagen over onze lin-
ker	schouder	het	Auto	Museum,	gevestigd	aan	
de	Ave.	Sor	Teresa	Prat,	in	een	oude	karakteris-
tieke	 tabaksfabriek/Tabacalera	 	 gebouwd	 in	

Op	uitnodiging	van	de	voorzitter	van	de	Jaguar	Enthusiasts	Club	Costa	del	
Sol	in	Spanje	waren	we	aanwezig	bij	een	tour	langs	Malaga.	

Jaguar Classic Cars - 
Langs Málaga

C L A S S I C  C A R S 
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1923.	Aan	onze	rechterzijde	hadden	we	dan	de	
haven	van	Malaga	en	ontwaarden	zowaar	een	
replica	van	het		galloen	jacht	Santa	Maria,	des-
tijds	 de	 boot	 waarmee	 Christoffel	 Columbus	
naar		Amerika	voer.	Een	Italiaan	uit	Genua,	die	
onder	Spaanse	vlag	in	1492	Amerika	ontdekte.

Toerden	door	over	de	N340,	nog	steeds	langs	
de	kust	rijdende,	met	links	van	ons	het	centrum	
van	Malaga.	Hier	werd	in	1881	kunstschilder	Pa-
blo	Picasso	geboren	en	woonde	de	eerste	10	
jaar	van	zijn	leven	op	de	hoek	van	de	Plaza	de	
la	Merced.

Een		andere	bekende	Malageño	is	de	Spaanse	
filmacteur	Antonio	Banderas.	Bekend	van	vele	
internationale,	maar	vooral	Amerikaanse	films	
als	-	the	legend	of	Zorro	-			Femme	Fatale	-,	en	
Desperado-	.	Vaak	in	Malaga	en		je	kunt	hem	in	
de  maand april weer tegen komen wanneer 
hij		deelneemt	aan	één	van	Processies	van	Se-
mana	Santa.

We	vervolgden	onze	tour	via	de	N340	naar	La	
Cala	del	Moral,	10	km	ten	oosten	van	Malaga	
wat	valt	onder	Rincon	de	la	Victoria.	Het	vorm-
de	vroeger	een	toevluchtsoord	voor	de	vissers.	
Een	strand		met	grind	en	donker	zand.		Enke-
le	 km’s	verder	was	 als	 gevolg	van	 de	 hevige	
regenval		in	het		2de	weekend	van	november		
2018	in	de	provincie	Malaga	op	deze	kustweg	
tussen	Nerja	en	Torrox	een	enorm	rotsblok	los-
geraakt	en	op	het	wegdek	gevallen.	Gelukkig	
geen	 slachtoffers.	 Waardoor	 deze	 weg	 voor	
één	maand	werd	afgesloten.	

Na	de	lunch	in	één	van	de	weinige,		tijdens	dit	
winterseizoen	 geopende,	 strandrestaurants	
,	reden	we	terug	in	westelijke	richting	over	de	
A7,	boven	langs	Malaga,	om	rond	17.30	u.		onze	
garage	 	 in	 Benalmádena-Pueblo	 (ca.	 300	 m	
boven	zeespiegel)		weer	binnen	te	rijden.

Pieter van de Lustgraaf

M Á L A G A
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Alcoholische	dranken	horen	er	helemaal	bij	in	
onze	Westerse	samenleving.	Favoriet	zijn	bier	
en	wijn	maar	ook	likeurtjes	en	cocktails	zijn	po-
pulair.	Natuurlijk	weten	we	allemaal	wel	dat	je	
er niet te veel van moet drinken en we weten 
ook	wel	dat	het	aanzet,	maar	ja………..	“nee”	zeg-
gen is niet eenvoudig en je wordt al snel als 
suf	en	saai	aangeduid.	En	toch	kom	ik	steeds	
vaker mensen tegen die vertellen dat ze met 
alcohol	zijn	gestopt	of	het	gebruik	er	van	flink	
verminderd	hebben.	Ze	voelen	zich	daardoor	
een	stuk	fitter	dan	voorheen.

In	 Nederland	 is	 de	 officiële,	 nieuwste	 richtlijn	
van	de	Gezondheidsraad	dat	je	het	beste	hele-
maal	geen	alcoholische	drank	kunt	drinken	en	
als	je	dat	wel	doet,	dan	niet	meer	dan	één	glas	
per	dag,	voor	zowel	vrouwen	als	mannen.	Bo-
vendien	is	het	aan	te	raden	daarnaast	een	paar	
dagen	per	week	helemaal	niet	te	drinken.	Inte-
ressant	is,	dat	de	richtlijn	vooral	voor	mannen	
is	verlaagd	 sinds	 2006:	 toen	werd	voor	 man-
nen	 nog	 twee	 glazen	 per	 dag	 aangehouden	
als	veilige	 dosis.	 Door	 nieuwe	 bevindingen	 is	
dit	dus	naar	beneden	bijgesteld.	Dat	betekent	
dat	één	drankje	met	alcohol	je	al	op	de	limiet	
brengt!	Hoe	dat	komt?	Heel	simpel,	alcohol	is	
een giftige stof en er bestaat geen veilige do-
sis.	De	verwerking	er	van	is	een	grote	belasting	

voor	de	lever	en	behalve	dat	drankjes	gepaard	
gaan	 met	 calorieën	 moet	 de	 alcohol	 ook	 in	
suikers	 worden	 omgezet,	 dus	 zet	 het	 extra	
aan.	 	Alle	 andere	 belangrijke	 processen	waar	
de	 lever	 zich	 mee	 moet	 bezighouden,	 zoals	
de	 energiestofwisseling	 in	 je	 cellen,	 worden	
stopgezet	om	eerst	de	alcohol	kwijt	te	raken.	
Uiteindelijk	 lijdt	 dit	 proces	 tot	 leververvetting.	
Onderzoek toonde aan dat bij proefpersonen 
al	na	5	weken	alcoholonthouding	het	levervet	
15	tot	20	procent	afnam.	Daarnaast	daalde	het	
bloedglucosegehalte	van	de	alcohol	onthou-
ders	 met	 gemiddeld	 16	 procent.	 Dit	 getal	 is	
een	belangrijke	voorspeller	voor	diabetes.	Het	
aantal ziektes dat toeneemt naarmate er meer 
alcohol	 geconsumeerd	 wordt	 is	 niet	 op	 één	
hand	te	tellen.	

Alcohol	veroorzaakt	buikvet	op	vijf	manieren:	
• 	het	stopt	de	vetverbranding,	
• 	het	bevat	veel	calorieën,	
• 	het	maakt	je	hongerig,
• 	het	leidt	tot	ongezonde	vetrijke	voedings-

keuzes
• 	het	maakt	dat	je	minder	diep	slaapt.	

Bovendien	vermindert	alcohol	de	werking	van	
de maag en de spijsverteringsenzymen kun-
nen	bovendien	minder	goed	hun	werk	doen.
Alcohol	 hangt	 dus	 nauw	 samen	 met	 buikvet.	

De	 rol	 van	 alcohol:	 een	 gevoelig	 onderwerp.	 
Mijn	 reeks	 over	 buikvet	 maakt	 nogal	 wat	 los,	 ook	 letterlijk	 hoop	 ik.	
Ik	 ontmoet	veel	 mensen	 die	 er	 ook	 echt	 mee	 zitten	 en	 graag	 meer	

willen	weten.	Deze	keer	gaat	het	over	de	rol	van	alcohol.	Ook	ik	pak	graag	
een	terrasje	en	vaak	drink	ik	dan	een	glas	wijn.	Zeker	met	goed	gezelschap	
is	dit	altijd	een	feestje.	Ook	bij	een	lekker	etentje	drink	ik	graag	een	glas	wijn.	

Alles wat ik dacht te vinden in een fles wijn, vond ik pas toen 
ik ermee stopte.’

De rol van alcohol

E r v a r i n g e nG E Z O N D H E I D  
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Maar zou dit dan ook betekenen dat alleen al 
stoppen	met	alcohol	buikvet	vermindert?
Als	 je	 stopt	 met	 alcohol	 neemt	 het	 buikvet	
binnen	 30	 dagen	 snel	 af	 omdat	 je	 automa-
tisch	 veel	 minder	 eet,	 de	 stofwisseling	 en	
de	 spijsvertering	 toeneemt	 en	 de	 nachtrust	
verbetert.	Als	 je	 stopt	 met	 alcohol	wordt	 de	
hypothalamus	in	je	hersenen	bovendien	niet	
meer getriggerd waardoor je minder trek 
hebt	in	vet	voedsel.

Wil	je	echt	van	je	buikvet	af	dan	is	stoppen	of	
verminderen	van	de	inname	van	alcohol	een	
zeer	 serieuze	 optie.	 Het	 lastige	 is	wel	 dat	 je	
je mogelijk eerst minder goed gaat voelen 
omdat	de	lever	eerst	achterstallig	onderhoud	
gaat	uitvoeren.	Je	hoeft	alcohol	niet	voor	eeu-
wig	af	te	zweren,	je	kunt	ook	zeggen	“ik	drink	
voorlopig	geen	alcohol”.	En	zeg	dit	ook	tegen	
iedereen zodat je er op aangesproken kunt 
worden	en	men	er	rekening	mee	kan	houden.	
Je kunt ook met jezelf afspreken “ik doe dit 
voor	drie	maanden	en	kijk	hoe	het	me	bevalt”.	
Er valt zo veel over dit onderwerp te zeggen 
want	 het	 heeft	 zo-
veel	kanten,	de	één	
pakt	graag	thuis	een	
drankje,	de	ander	in	
gezelschap,	 weer	
een	 ander	vindt	 het	
met	 3	 consumpties	
per dag wel mee-
vallen	 enz.	 Even	
ontspannen met 
een	 glas,	 wie	 kent	
het	 niet?	 	 Op	 inter-
net is er veel over te 
vinden,	 kijk	 bv	 eens	
bij	 “ontwijnen”	 van	
Jacqueline	van	Lies-
hout	 met	 25	 tips	
voor	 een	 alcoholvrij	

G ezo n d h e i dN i e u w s  u i t  S p a n j eB U I K V E T  V
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leven.	 Bij	 de	 site	 van	 Ik	 Pas	 staan	 motive-
rende	woorden	van	René	Kahn,	hoogleraar	
psychiatrie.	 Hij	 pleit	 voor	 een	 levenslange	
alcoholpauze	 en	 heeft	 daar	 verschillende	
boeken	over	geschreven.	

Wil	je	echt	het	verschil	maken	met	buikvet,	
dan	moet	het	gewoon	een	poos	zonder.	Ik	
zou	 het	 graag	 anders	vertellen	 en	 ik	weet	
dat	 dit	 een	 controversiële	 boodschap	 is	 in	
het	blad	van	een	gezelligheidsclub.	Maar	ik	
weet	ook	uit	eigen	ervaring	dat	het	zonder	
alcohol	 net	 zo	 gezellig	 kan	 zijn	 én	 de	vol-
gende	dag	kom	je	weer	fit	uit	je	bed!	Ervaar	
de	 voordelen	 aan	 den	 lijve!	 De	 uitspraak	
aan	het	begin	van	dit	artikel	 is	van	iemand	
die	er	gewoon	gelukkiger	door	werd.

Lenneke	Straijer,	
Orthomoleculair	therapeut,	

info@lifeelements.nl
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El Mercadillo - Warenmarkten

Maandag:  
Málaga,	overdekte	markt	-	Calle	Atarazanas
Marbella	 -	 feria-terrein	 -	 Calle	 Platino	 naast	
voetbalstadion
Torrox	Costa	-	feria	terrein,	naast	hotel	Iberostar	
Málage Playa
Torrox	Pueblo	-	Plaza	Almedina

Dinsdag:  
Antequera	-	El	Mauli
Benamocarra	-	Axarquia
Fuengirola		-	El	Recinto	Ferial	(feria-terrein)		
Málaga,	overdekte	markt	-	Calle	Atarazanas
Nerja	-	Avda.	Constitución
Salobreña	
Trapiche	-	Axarquia	-	Jardines	del	Trapiche	

Woensdag: 
Algarrobo	Costa	-	langs	kustweg	N340
Alhaurin	de	la	Torre	 	
Benamargosa	-	Axarquia

Estepona	 -	 Avda.	 Juan	 Carlos	 Parque	 de	 los	
niños
La	Cala	de	Mijas	-	feria-terrein		 	
Málaga,	overdekte	markt	-	Calle	Atarazanas
Periana	-	Axarquia
Rincon	de	la	Victoria	-	Urb.	El	Señorio

Donderdag: 
Alhaurin	el	Grande	(feria-terrein	-	La	Fama)
Calahonda	-	Calypso
Cutar	-	Axarquia
Frigliana	-	naast	de	rotonde	in	het	centrum
Málaga,	overdekte	markt	-	Calle	Atarazanas
San	Pedro	de	Alcántara	-	Calle	Ronda
Torre	del	Mar	-	Plaza	de	la	Paz	-	El	Calvario	-	
kustweg	N340
Torremolinos	 -	 El	 Calvario	 (feria-terrein	 naast	
Aquapark)
Vélez	Málaga	-	Parque	de	patos

Vrijdag:  
Almáchar	-	Axarquia
Almuñcar
Arroyo	de	la	Miel	(parkeerterrein	Tivoli)

In vrijwel iedere stad of 
dorp	in	Andalusië	vind	je	
levendige	 straatmarkten.									

Een markt bezoeken is 
steeds	weer	een	belevenis. 
Kleurrijke kraampjes met 
handelswaar,	 planten,	
groenten,	fruit	en	geurrijke	
stalletjes	 met	 specerijen. 
We	 hebben	 ze	 voor	 u,	 zo	
compleet	 mogelijk,	 op	
een	rijtje	gezet.		

MARKTEN aan de Costa
M A R K T E N  
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Benalmádena	Pueblo	-	Plaza	del	Alguacil
Cala	del	Moral	-	Axarquia
Casares	-	Plaza	las	Camachas
Elviria	-	Banco	Atlántico
La	Herradura	(alleen	in	de	zomer)
Málaga,	overdekte	markt	-	Calle	Atarazanas
Sabanillas	 /Manilva-	 Paseo	 Marítimo/Calle-
Nueva
Manilva
Salobreña	
Viñuela	 -	 Puente	 Don	 Manuel	 (Axarquia	 -	
boerenmarkt)	

Zaterdag: 
Alcaucin	-Axarquia
Caleta	de	Vélez	-	Avda.	De	Andalucía
Coin
Comares	-Axarquia
Cómpeta
La	Cala	de	Mijas	-	feria-terrein
Málaga,	overdekte	markt	-	Calle	Atarazanas
Maro	-	Axarquia
Nueva	Andalucía	 (Puerto	 Banus)	 bij	 de	 bull-
ring	(waren-	kunst-	en	rommelmarkt
Nueva	Andalucia	-	Puerto	Banus
Ojén	Pueblo
Trapiche	-	Bar	restaurante	El	Trapiche
Viñuela	 -	 Garden	
Center	 El	 Algarro-
bo

Zondag: 
Alhaurin	el	Grande	
-	 2e	 zondag	 van	
de maand 
Cartama	-	Estacion
Estepona	--	Puerto	
Marina
Fuengirola	 (Calle	
Méndez	 Nuñez	 -	
bij	Mezquita)	
Iznate	-Axarquia	
Sotogrande	 -	 Pu-
erto	 -	 kunst/an-

G ezo n d h e i dN i e u w s  u i t  S p a n j eM A R K T E N
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tiekmarkt
Vélez	Málaga

Rastro - Rommelmarkten
Woensdag: 
Benalmádena/Arroyo	de	la	Miel	-		Recinto	
Ferial	 naast	 Parque	 La	 Paloma	 –	Avda.	 de	
Rocío	Jurado

Zaterdag:  
Fuengirola	(El	Recinto	Ferial	-	feria-terrein)
Torre	 del	 Mar	 -	 2e	 en	 4e	 zaterdag	 van	 de	
maand	nabij	camping	

Zondag: 
Almuñécar	-	terrein	McDonalds
Benahavis	
Calahonda	-	Calypso	-	langs	A7
Coin	-	CC	La	Trocha	-	Avda.	España	-	par-
keergarage	(overdekt)
Málaga	(bij	voetbalstadion	-	naast	het	jaar-
beursterrein)
Nerja	-	Avda.	de	la	Constitución
Sabanillas	-	Recinto	Ferial	Manilva
Torremolinos	 -	 	 Recinto	 Ferial	 –	 Avda.	 del	
Real 

Jeani Hoftijzer
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1. LOS COLORES  
 

         

HORIZONTALES 
 
  1. El color del césped es V __________. 
  2. El color del chocolate es M _____________. 
  3. El color de la piel de los elefantes es G ________. 
  4. El A_____________ es el color del sol. 
  5. El color de la sangre es R _________. 
  6. El color de la nieve es B __________. 
 
VERTICALES 
 
  7. El color de las moras es M ___________. 
  8. N ____________ es el color que tienen las mandarinas. 
  9. El color del cielo es A __________. 
10. El chicle de fresa es de color R _____________. 
11. El N _________ es el color más oscuro de todos. 
12. El marrón claro se llama beige o B ___________. 

 
 

2. GEZEGDE (DICHO)  
 
      over smaak valt niet te twisten 
 
     “_ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ “ (en español) 
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Bouw ontziltingsinstallatie 
in kurkdroge Axarquía ein-
delijk in zicht?
Al	jaren	liggen	ze	er:	de	bouwplan-
nen voor een ontziltingsinstallatie 
in	de	kurkdroge	streek	La	Axarquía	
(Málaga).	 Nu	 de	 bodem	 van	 het	
belangrijkste	 stuwmeer	 La	Viñuela	
daar	in	zicht	komt,	lijkt	de	regiorege-
ring	eindelijk	tot	actie	over	te	gaan

De	Junta	de	Andalucia	activeert	de	proce-
dures om de bouw van een ontziltingsin-
stallatie	in	Axarquia	mogelijk	te	maken.	Het	
stuwmeer	 van	 La	 Viñuela	 bevindt	 zich	 op	
minder	dan	13%	van	zjin	capaciteit	en	bevat	
nog	 amper	 20,9	 kubieke	 hectometer.	 Dat	
betekent zonder overvloedige regen in de 
herfst	ernstige	problemen	voor	de	mense-
lijke	consumptie	in	de	streek	tegen	het	ein-
de	van	het	jaar.		

Dramatische droogte in streek Axarquia 
wordt met de dag erger.
De gemeenten in de regio waar ook veel 
producenten	van	subtropische	fruitsoorten	
als	mango’s	en	avocado’s	actief	zijn,	eisen	al	
jaren	de	bouw	van	een	ontziltingsinstallatie.	
Dit	 naast	 het	 gebruik	 van	 teruggewonnen	
water	voor	 irrigatie,	want	dit	bereikt	amper	
een	 derde	 van	 de	 boerderijen.	 De	
droogte	heeft	er	nu	al	toe	geleid	dat	
veel	 boeren	 een	 deel	 van	 hun	 bo-
men	 hebben	 moeten	 kappen	 om	
zich	 nog	 van	 productie	 in	 de	 toe-
komst	te	verzekeren.

De ontziltingsinstallatie en bijko-
mede	 infrastructuur	 zou	 met	 deze	
activering	van	de	procedures	de	ko-

mende	jaren	mogelijk	zijn.	De	Staatscourant	
van	Andalusië	(BOJA)	publiceerde	op	26	juli	
de	 aankondiging	 van	 het	 verzoek	 om	 de	
concessie	voor	 de	 bouw	van	 de	 installatie	
die ontzilt water levert voor irrigatie en men-
selijke	consumptie	aan	de	bevolking	van	de	
oostelijke	Costa	del	Sol	en	Axarquía.	

Lange termijnplan
Het	zou	gaan	om	een	fabriek	met	een	ca-
paciteit	om	25	kubieke	hectometer	per	jaar	
te	produceren.	Die	hoeveelheid	is	meer	dan	
voldoende om te voldoen aan de vraag van 
de	 subtropische	 sector	 in	 de	 regio.	 Voor-
dat begonnen kan worden aan de feitelijke 
bouw van de ontziltingsinstallatie moeten 
eerst	nog	heel	wat	(technische)	procedures	
worden	doorlopen.		

.Voormalig Nederlands oor-
logsschip wordt luxe attrac-
tie in Málaga
Málaga	 heeft	 een	 paar	weken	 ge-
leden	 een	 nieuw	 dok	 ingehuldigd	
om	 zogenaamde	 ‘megajachten’	 te	
huisvesten.	Vanwege	 hun	 omvang	
kunnen	 deze	 schepen	 niet	 in	 veel	
havens	aanleggen.	Een	van	de	eer-
ste	gasten	bleek	indrukwekkend.

N I E U W S  U I T  S PA N J E
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De gemeente investeerde daarom meer 
dan	 10	 miljoen	 euro	 in	 het	 aanpassen	van	
de	faciliteiten	van	dokken	1	en	2	van	zijn	ha-
ven.	Hierdoor	zijn	31	ligplaatsen	gecreëerd	
om	jachten	tot	180	meter	lang	te	te	kunnen	
verwelkomen.	 Deze	 enorme	 vaartuigen	
moeten	 jaarlijks	voorzien	 in	 een	 economi-
sche	impact	van	iets	meer	dan	104	milijoen	
euro	en	de	creatie	van	minstens	800	banen.

Hoewel alleen de tijd zal uitwijzen of de 
schatting	van	deze	economische	winstge-
vendheid	 gaat	 uitkomen,	 is	 de	 Andalusi-
sche	haven	er	nu	al	in	geslaagd	om	een	van	
de grootste pleziervaartuigen ter wereld 
naar	haar	faciliteiten	te	lokken.

Superjacht
Vorige	week	zaterdag	meerde	het	jacht	‘Yas’	
aan	 in	 het	 nieuwe	 dok	 en	 werd	 automa-
tisch	het	grootste	schip	dat	de	IGY	Malaga	
Marina-faciliteiten	 ooit	 heeft	 bezocht.	 Het	
‘superjacht’	 is	141	meter	 lang	en	heeft	een	
capaciteit	van	 60	 gasten.	 De	 krant	 Málaga	
Hoy	meldt	dat	het	180	miljoen	dollar	heeft	
gekost	en	tussen	de	20	en	30	miljoen	extra	
per	jaar	nodig	heeft	voor	het	onderhoud.
De	huidige	eigenaar	van	‘Yas’	is	Hamdan	bin	
Zayed	Al	Nahyan.	Hij	is	lid	van	het	konings-
huis	van	Abu	Dhabi	en	zeer	actief	op	sociale	
media,	met	bijna	15	miljoen	volgers	op	In-
stagram.	In	dit	sociale	netwerk	heeft	Zayed	
ook	beelden	gedeeld	van	het	interieur	van	
zijn	luxe	schip.

Yas, een jacht met Nederlandse geschie-
denis 
Het	 schip	 had	 echter	 andere	 eigenaren	
voordat	 het	 in	 bezit	 kwam	 van	 de	 Saoe-
dische	 koninklijke	 familie.	 Het	 begon	 zijn	
leven	 als	 vaartuig	 in	 1978	 als	 een	 Neder-
lands	oorlogsschip	en	kreeg	de	naam	Piet	

Hein	F-811.	Na	het	voltooien	van	de	militai-
re	dienst	werd	het	in	1998	verkocht	aan	de	
marine	van	de	Verenigde	Arabische	Emira-
ten.	Piet	Hein	F-811	werd	omgedoopt	tot	Al	
Emirat.

Yas	heeft	de	romp	van	het	fregat	behouden	
en werd opnieuw ontworpen door de Pa-
rijse	studio	Pierrejean	Designer;	een	bedrijf	
dat	zich	toelegt	op	de	renovatie	van	vlieg-
tuigen	en	privéjachten.

Enorme ‘Stonehenge’ ont-
dekt in Spanje
Archeologen	 omschrijven	 de	
vondst van 526 staande stenen 
(menhirs)	 als	 ‘uniek’.	 Het	 zou	 een	
van	 ‘s	 werelds	 grootste	 megalithi-
sche	concentraties	kunnen	zijn	die	
werd	 aangetroffen	 in	 de	 provincie	
Huelva	in	Andalusië

De	 menhirs	 stammen	 uit	 het	 tijdperk	 tus-
sen	 het	 zesde	 en	 derde	 millennium	 voor	
Christus.	 Ze	 werden	 aangetroffen	 op	 de	
boerderij	La	Torre-La	Janera	 in	Huelva.	De	
eigenaar moest op last van de gemeente 
wachten	met	de	plant	van	avocadobomen	
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omdat er al vermoedens bestonden van 
mogelijke	archeologische	resten.	Het	resul-
taat	was	zeer	onaangenaam	voor	de	boer,	
maar	 spectaculair	 vanuit	 archeologische	
oogpunt.	4.000	jaar	oude	megalithische	ne-
cropolis	gevonden	bij	Spaans	strand

Volgens	experts	verbonden	aan	de	univer-
siteiten	van	Huelva	en	Alcalá	de	Henares	is	
de	bouw	van	het	enorme	complex	begon-
nen	aan	het	einde	van	het	zesde	millenni-
um	voor	 Christus	 en	 heeft	 bijna	 3.000	 jaar	
geduurd.

De	 stenen	 monumenten	 zijn	waarschijnlijk	
gebouwd om de groeiseizoenen te volgen 
en	 astronomische	 gebeurtenissen	 te	 ob-
serveren.	

De vindplaats ligt op de linkeroever van de 
rivier	 de	 Guadiana	 op	 15	 kilometer	van	 de	
kustlijn	 van	 de	 provincie	 Huelva.	 Toen	 de	
stenen	er	werden	geplaatst	lagen	ze	echter	
direct	aan	zee.	De	zeespiegel	was	destijds	
twee	meter	hoger	en	de	terugtrekking	van	
het	water	resulteerde	in	de	huidige	locatie.	

Bekijk ook: Overblijfselen van het gezicht 
van de eerste Europeaan gevonden in 
Spanje
Dr.	 Bueno-Ramírez,	 hoogleraar	 prehistorie	
aan	de	Universiteit	van	Alcalá	de	Henares,	
bevestigt	dat	“tot	op	heden	nergens	in	Eu-
ropa	een	dergelijke	compacte	concentratie	
van	 megalithische	vindplaatsen	 bekend	 is.	
Experts	verwachten	er	veel	archeologische	
gegevens	te	zullen	verkrijgen.	

Een	groep	Spaanse	archeologen	merkt	op	
in	 het	 tijdschrift	 Cuadernos	 de	 Prehistoria	
dat de vindplaats “de meest unieke plek is 
die	tot	nu	toe	op	het	Iberische	Schiereiland	

is	 ontdekt.	 (...)”	 Het	 gaat	 om	 “monumenten	
met	 verschillende	 functies	 en	 technische	
tradities	die	naast	elkaar	bestaan”.

In	 totaal	 zijn	 er	 526	 menhirs	 (of	 rituele	 ste-
nen)	 opgegraven,	 staand	 of	 ingestort.	 Hun	
vormen zijn gevarieerd: ze zijn tussen de 
anderhalve	 en	 drieënhalve	 meter	 hoog.	
De	meeste	menhirs	zijn	geconcentreerd	in	
26	groeperingen.	Deze	bestaan	elk	uit	één	
tot zes rijen en kunnen in sommige geval-
len	wel	250	meter	lang	worden.	De	stenen	
werden	 gebouwd	 op	 de	 toppen	van	 heu-
vels	 met	 een	 horizon	 naar	 het	 oosten,	van	
waaruit de zonsopgang kon worden waar-
genomen.	
Er zijn naast de staande stenen ook begraaf-
plaatsen	ontdekt.	De	met	stenen	omhulde	
begraafplaatsen	 hebben	 verschillende	
lengtes,	variërend	van	zes	tot	17	meter.	Daar-
naast	zijn	er	41	stenen	doodskisten	gedocu-
menteerd die zijn gebouwd om elk twee of 
meer	lichamen	te	bevatten.

Volgens	 de	 auteurs	van	 het	 artikel	 in	 Cua-
dernos	de	Prehistoria	levert	de	ontdekking	
van	La	Torre-La	Janera	nieuwe	argumenten	
op ter versterking van de interpretaties van 
het	Atlantisch	megalithisme	“als	een	van	de	
oudste	menselijke	fenomeneen	gericht	op	
de	 transformatie	 van	 territoria”	 en	 “De	 site	
verbreedt	 bijgevolg	 de	 horizon	 van	 kennis	
van	de	megalithismen	van	West-Europa	en	
het	 onderzoekspotentieel	 van	 het	 Iberisch	
Schiereiland”.	De	analyse	van	de	site	begon	
in	2021	en	zal	waarschijnlijk	tot	2027	duren.

Historisch Spaans vesting-
stadje door fout nog steeds 
een spookdorp
-	In	Spanje	kun	je	een	middeleeuws	
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vestingstadje bezoeken dat door 
een	fout	compleet	verlaten	is.	In	de	
jaren zestig moesten de inwoners 
huis	 en	 haard	 verlaten	 omdat	 de	
Spaanse	regering	onder	Franco	het	
dorp zou laten overstromen voor 
een nieuw stuwmeer

In	die	tijden	was	dit	het	lot	van	zoveel	andere	
dorpen	in	het	land.	Wat	Granadilla	in	de	pro-
vincie	Caceres	van	die	andere	onderscheidt	
is	dat	hier	het	water	uiteindelijk	niet	kwam.	
Toch	is	het	nog	steeds	een	spookstad.	Wel	
een	spookstad	die	je	kunt	bezoeken.	En	dat	
is	 zeker	 interessant.	Je	 kunt	 namelijk	 dwa-
len door lege kamers en wandelen door 
de	 ommuurde	 straten	 van	 het	 stadje	 en	
het	kasteel	bezoeken.	Alleen	zul	je	er	geen	
levendig	 dorpspleintje	 aantreffen	 waar	 je	
even	een	drankje	kunt	nuttigen.	

Goed bewaard gebleven stadsmuren
Granadilla	werd	door	de	Moren	gesticht	in	
de	9e	eeuw	en	ligt	op	een	strategische	plek	
aan	de	oude	handelsroute	Ruta	de	la	Plata.	

De vestingmuren zijn nog 
steeds	 intact.	 Hiermee	 is	
het	 stadje	 de	 derde	 stad	
van Spanje met de best 
bewaard gebleven stads-
muren	 na	 Ávila	 en	 Lugo.	
Dit maakt een bezoek nu 
zeker	de	moeite	waard.	

Einde aan leven in dorp
Franco	 maakte	 echter	
een	 einde	 aan	 het	 leven	
in	het	dorp.	Spanje	begon	
destijds	 aan	 het	 enorme	
project	 om	 dammen	 te	
bouwen voor de water-
voorziening en ter stimu-

latie	van	de	economie	in	de	periode	dat	het	
land	door	de	dictatuur	volledig	van	de	bui-
tenwereld	was	afgesloten.

Granadilla lag in de uiterwaarden van de ri-
vier	de	Alagón,	waar	het	stuwmeer	Gabriel	y	
Galán	 zou	 moeten	 komen.	 Daarom	 moes-
ten	de	1.000	inwoners	hun	spullen	pakken	
tussen	1959	en	1969.	Velen	verhuisden	naar	
nieuwe	nederzettingen	in	de	buurt	van	het	
dorp.
Vanaf	 het	 moment	 dat	 het	 water	 door	 de	
bouw	van	de	dam	begon	te	stijgen,	bedek-
te	het	op	één	na	alle	routes	naar	het	dorp,	
waardoor	 het	 een	 schiereiland	 werd.	 De	
stad	zelf	overstroomde	echter	niet.	Deson-
danks kregen de bewoners geen toestem-
ming	terug	te	keren.	

Traumatisch
Net	 zoals	 in	 alle	 dorpen	 is	 gebeurd,	 die	
hebben	 moeten	wijken	voor	 het	water	van	
de	vele	stuwmeren	die	Spanje	nu	telt,	was	
deze	 ervaring	 traumatisch	 voor	 de	 bevol-
king.	Velen	zijn	nog	steeds	gefrustreerd.	Van	
meet af aan was namelijk al bekend dat de 
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stad	hoger	lag	dan	de	dam,	dus	dat	het	wa-
ter	Granadilla	niet	zou	bereiken.	In	tijden	van	
dictatuur	had	niemand	echter	rechten.

Toch	zijn	veel	inwoners	na	de	dood	van	Fran-
co	toen	Spanje	weer	een	democratie	werd,	
blijven	strijden	voor	hun	terugkeer.		Volgens	
inwoners,	 geciteerd	 door	 BBC	 heeft	 geen	
enkele	 Spaanse	 regering	 naar	 hen	 geluis-
terd.	 De	 regering	 handhaaft	 namelijk	 nog	
steeds	het	door	Franco	ondertekende	over-
stromingsbesluit.	Daarom	kunnen	dorpelin-
gen	hun	huizen	niet	terugvorderen.

Wel	kunnen	ze	hun	stad	bezoeken.	Boven-
dien	 werd	 Granadilla	 in	 1980	 aangewezen	
als	 historisch-artistieke	 site	 en	 heeft	 nu	 de	
functie	 als	 een	 gratis	 openluchtmuseum.	
Inwoners	 en	 hun	 kinderen	 ontmoeten	 el-
kaar	nog	twee	keer	per	 jaar	 in	de	stad.	Op	
Allerheiligen	(1	november)	en	op	de	dag	van	
Maria	Hemelvaart	op	15	augustus
.
Wat te bezoeken in spookdorp Granadil-
la?
Het	 stadje	 bevat	 nog	 interessant	 erfgoed.	
Het	eerste	dat	opvalt	is	de	geografische	lig-
ging	in	het	midden	van	een	schiereiland	en	
het	feit	dat	het	stadje	nog	volledig	ommuurd	
is.	Het	is	zelfs	de	derde	best	ommuurde	stad	
van	Spanje,	na	Ávila	en	Lugo.	De	muur	werd	
gebouwd	door	Almohaden	en	heeft	slechts	
één	toegang.	

Een	must	see	in	Granadilla	is	de	Torre	Castil-
lo.	Deze	werd	vermoedelijk	in	de	15e	eeuw	
gebouwd	 door	 de	 eerste	 groothertog	 van	
Alba.	 De	 vorm	 is	 niet	 gebruikelijk.	 Aan	 de	
centrale	 vierkante	 toren	 is	 een	 halfronde	
toren	bevestigd,	waardoor	een	uniek	fort	is	
ontstaan.	De	kasteeltoren	heeft	vier	verdie-
pingen.	 Op	 de	 bovenverdieping	 is	 de	 wa-
penkamer.

Een	andere	bezienswaardigheid	is	de	Iglesia	
de	la	Asunción.	Deze	werd	onlangs	gerestau-
reerd.	Andere	emblematische	gebouwen	zijn	
de	 bakkerij,	 de	 school,	 het	 kazernehuis,	 de	
pastorie	en	bar	Angelito.

Educatieve functie 
Via	het	programma	voor	herstel	en	educatief	
gebruik	van	verlaten	steden	hebben	duizen-
den	studenten	en	docenten	al	deelgenomen	
aan	workshops	en	cursussen	landbouw,	eco-
logie,	bijenteelt	en	timmeren.	Zo	komen	jon-
geren	in	aanraking	met	de	duurzame	proces-
sen	 die	 vóór	 het	 industriële	 tijdperk	 werden	
gevolgd.	Daarnaast	leren	ze	in	elke	workshop	
over	het	milieu,	over	stadsherstel	en	over	het	
belang	van	samenleven.
Sinds er niemand meer woont gelden er be-
zoekuren	 voor	 de	 stad.	 Op	 die	 manier	 is	 er	
controle	op	het	bezoek	en	wordt	voorkomen	
dat	 de	 stad	 verslechtert	 door	 vandalisme	 of	
misbruik	door	bezoekers.	Tot	oktober	 is	Gra-
nadilla	gratis	te	bezoeken	van	10	tot	13.30	uur	
en	 van	 16	 tot	 20	 uur.	 Daarna	 gelden	 winter-
openingstijden	 tot	 maart	 van	 10	 tot	 13.30	 en	
van	16	tot	18	uur.

Deze Spaanse stad maakt fu-
rore in de hele wereld en dit 
mag je er niet missen
Málaga	is	hip,	de	stad	bruist	en	tim-
mert	 aan	 de	 weg.	 Grote	 bedrijven	
hebben	 zich	 gevestigd	 in	 kantoren	
met	uitzicht	op	zee	en	de	stad	wordt	
al	 ‘Málaga	 Valley’,	 genoemd	 waarbij	
naar Málaga wordt verwezen als de 
‘Europese	Silicon	Valley’.

Volgens	bronnen	hebben	zich	hier	meer	dan	
600	nieuwe	bedrijven	gevestigd	die	meer	dan	
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20.000	banen	hebben	gecreëerd	met	salaris-
sen	 van	 gemiddeld	 ruim	 55.000	 euro	 bruto	
per	jaar.	Dit	is	het	resultaat	van	een	jarenlange	
transformatie	 tot	 een	 modernere,	 actievere,	
levendigere	 en	 interessante	 stad.	 Met	 volop	
cultuur	en	historie.

De komst van kunst
De opleving begon met de komst van grote 
musea	 en	 kunstcentra.	 En	 beetje	 bij	 beetje	
maakte	Málaga	korte	metten	met	het	idee	dat	
het	alleen	een	bestemming	is	voor	zon,	strand	
en	sardientjes.		
Wat	 musea	 betreft,	 kan	 Málaga	 bogen	 op	
zowel	kwantiteit	 (er	zijn	er	38)	als	kwaliteit	en	
variëteit.	Met	thema’s	als	bijvoorbeeld	de	Se-
mana	 Santa,	 stierenvechten,	 voetbal,	 wijn	
en	 luchtvervoer.	 Ook	 het	 Picasso-museum,	
gevestigd	 in	 een	 16e-eeuws	 paleis	 en	 het	
meest	bezochte	museum	in	Andalusië,	staat	
in	Málaga.	Het	is	het	resultaat	van	de	wens	van	
de kunstenaar zelf dat zijn werk aanwezig is in 
zijn	geboortestad.	
Net	 als	 Picasso	 had	 ook	 barones	 Carmen	
Thyssen	de	droom	om	een	deel	van	haar	col-
lectie	in	Málaga	te	laten	zien.	De	permanente	
collectie	nodigt	bezoekers	uit	op	een	reis	door	
de	 Spaanse	 schilder-
kunst	van	de	19e	en	be-
gin	 20e	 eeuw.	 Ook	 een	
bezoekje	waard!
En een van nieuwste 
aanwinsten	is	het	Cent-
re	Pompidou,	dat	dank-
zij zijn kleurrijke kubus 
een van de kenmerken 
van	 het	 havengebied	
is	 geworden.	 Binnen	
maak je als bezoeker 
een reis door de kunst 
van	de	20e	en	21e	eeuw,	
met enkele van de be-
langrijkste werken van 
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hedendaagse	 kunst	 ter	 wereld,	 waaronder	
werken	van	Frida	Kahlo	en	Francis	Bacon.	

Het centrum nodigt je uit
Málaga is een van de oudste steden van Eu-
ropa	en	daar	zie	je	op	verschillende	plaatsen	
het	bewijs	van.	Zo	is	het	Alcazaba,	prachtig	
voorbeeld	 van	 een	 Moors	 paleis-fort,	 een	
van	 de	 grote	 iconen	 en	 een	 must	 see.	 Er-
naast	 liggen	 de	 overblijfselen	 van	 het	 Ro-
meinse	theater	en,	iets	verder	op,	het	kasteel	
van	Gibralfaro.	De	voormalige	tijdelijke	resi-
dentie	van	koning	Fernando	el	Católico	biedt	
nog	 altijd	 een	 van	 de	 meest	 spectaculaire	
uitzichten.

Al	slenterend	door	het	historische	centrum,	
kom	je	vanzelf	bij	de	kathedraal,	een	van	de	
grote	 juwelen	 uit	 de	 Spaanse	 renaissance.	
Nuestra	 Señora	 de	 la	 Encarnación	 staat	 bij	
de inwoners van Málaga bekend als ‘la man-
quita’,	en	hoewel	zij	in	de	18e	eeuw	werd	vol-
tooid,	 is	een	van	de	torens	nog	steeds	niet	
gebouwd.	En	wie	tenslotte	genoeg	cultuur	
heeft	 gezien,	 kan	 heerlijk	 winkelen	 rond-
om	Calle	Larios.	Of	genieten	op	een	van	de	
heerlijke	terrassen	of	op	het	strand.
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De NCCS bestaat al sinds 1979. Doelstelling  is 
de Nederlandssprekenden aan de Costa del Sol 
bij elkaar te brengen in een plezierige ambiance. 
Daartoe organiseert de club met regelmaat eve-
nementen, zoals bijvoorbeeld de nieuwjaarsre-
ceptie, koningsdag, autopuzzelrit, Leidens ontzet, 
bridgetoernooi,  inloopborrels, koffieochtenden, 
regelmatige etentjes en vele interessante excur-
sies en reisjes.
Lidmaatschap: € 40,00 pp - inclusief Vliegende 
Hollander. Kijk op de website voor meer informatie.
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HUISARTSEN
Torremolinos, Frank Buster tel: 952380279 
spoed tel: 608658338
Torremolinos, J.O. Landman tel: 952388872 
spoed tel: 606 939 812
Alhaurin el Grande, I.Ch.M.van Meer tel: 952597230
Nueva Andalucia, Carlos Azcona tel: 952810154
Nerja, Rik Heyman tel: 952526775 spoed tel: 619502151
El Morche, Bernadette Veeger tel: 952532065 
spoed tel: 617913196
Fuengirola, Henri Guemal tel: 952461992
Fuengirola, Frank Buster tel: 952473170 
spoed 608658338 

TANDARTSEN
Fuengirola, Centro Monte Blanco tel: 952475972
Torremolinos, Centro Monte Mar Snezana Kools 
tel: 661470111
Nueva Andalucia, Centro Romano tel: 952817110
Marbella, Wouter Teng tel: 952827392

FISIOTHERAPEUTEN
Marbella, centro RODA, Robine van den Berge 
tel: 952777605/639926228
Calahonda, Stanley Groot tel: 952933975
Nerja, Holandesa tel: 952526881
Mijas-Mijas Costa, Mariëlle de Bruin tel: 670663910
 
ORTHOPEDIE/MEDISCH PEDICURE/PODOLOGIE
Nerja, Henry en Linda Chatelin tel: 
695481082/658773857 
Désirée González Bossaers, La Carihuela
951339219

OSTEOPATHIE
Mijas-Mijas Costa, Mariëlle de Bruin tel: 670663910

THUISZORG
Costa del Sol, Bep van de Bremer tel: 687487291
Costa del Sol, Anneke Verhoeff tel: 
952025104/619287481
El Morche, Jolanda de Kuijer tel: 676991443
Algarrobo, Miranda van Poortvliet van Tiel 
tel: 618552919

UROLOOG
Marbella, Wim de Bruyn tel: 619992369

AUDICIEN/HOORKLINIEK

Arend Eikelboom komt bij u thuis. T 634 825 255

MASSAGETHERAPIE
Anna Dorenbos, Massage Practice Tendo M 632 972 680

ADVOCAAT
Espejo, Saavedra & Van Den Boogaard Abogados
Wilma van den Boogaard tel: 676118136.

NOTARIS
Málaga, Hak & Rein Vos Juridisch adviseurs en notarissen 
tel: 956 020 564
Marbella, Seydlitz Spanje - notarissen, tel: 95 850 243

UITVAARTBEGELEIDING
Europe Funerals - 690 341 198 / 616 460 069
Arno Wiering, Budgetfuneral - 672 980 893

FINANCIEEL
BROKER HUGO, Ned. bank, tel. 952 92 40 11
JOCASE Fiscal y Laboral Petra Lagrand tel: 952665214

DIERENARTSEN
Estepona, Marcel Vet tel: 952795049
Estepona, Nazli Kreft tel: 952804165
Nueva Andalucia, André Evers tel: 952906626

PSYCHOTHERAPIE/COUNSELLING/COACHING
Maryna Khorolska, tel. 657198928, +31617664825
Gerlinda Smit, Málaga, email: gerlinda.smit@live.nl

NEDERLANDSE TROMBOSEDIENST
Torremolinos, tel: 952389941

ANWB
Barcelona, Alarmcentrale, tel: 934781888

NEDERLANDS TAAL-en CULTUURONDERWIJS
Parasol. (Voor kinderen van 3-18 jaar) tel: 649335336

OECUMENISCH CENTRUM LUX MUNDI
Hulp op medisch en sociaal gebied. Ned. bibliotheek.
Verhuur van krukken en rolstoelen.
Fuengirola, tel: 952474840
Torre del Mar, tel: 952543334

NEDERLANDSE AMBASSADE Madrid, tel: 913537500 
dag en nacht.

BELANGRIJKE ADRESSEN
WAAR  NEDERLANDS  WORDT GESPROKEN
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Zo	 togen	 we	 dus	 op	 pad	 met	
de	 mobiel	 op	 schoot.	 De	 gps-
mevrouw sprak luid en duidelijk 
en	 Annelies	 volgde	 braaf	 de	
instructies.....	 bij	 de	 eerste	 afslag	
al de snelweg af en toen een 
Calle	????????????	met	een	hele	
lange naam en totaal verkeerd 
uitgesproken volgen en bij de 
rotonde de vierde afslag nemen 
naar	 	 Calle	 ?????,	 maar	 er	 was	
nergens een straatnaambordje 
te	bekennen.	Nadat	we	3	rotondes	lang	de	
derde	of	vierde	afslag	moesten	nemen	(dus	
min	of	meer	terug!)	begonnen	we	ons	wel	
af	 te	vragen	 of	we	wel	 goed	waren,	 maar	
de	 stem	 bleef	 doorgaan	 en	 wij	 dus	 ook.	
We slingerden tussen begroeide bergen 
door	 met	 overal	 appartement	 complexen	
op	de	top.		Nooit	geweten	dat	Calahonda	
zo	uitgebreid	was!	Maar	warempel,	ineens	
stond daar een bordje op de muur met 
de	 naam	 van	 hun	 urbanisatie.	 Wat	 een	
opluchting.	

We	 hadden	 een	 codenummer	 gekregen	
om	 de	 poort	 te	 openen	 en	 het	 hek	
zwaaide uitnodigend open en even 
later zwaaide Hans ons ook uitnodigend 
toe	 en	 volgden	 we	 hem	 naar	 binnen.	
We liepen over een lange galerij met 
exotisch	 gekronkelde	 pilaren.	 Het	 hele	
complex	 deed	 trouwens,	 ook	 door	 de	
okergele	kleur,	wat	Moors	aan!	Maar	onze	
gastheer	 en	 gastvrouw	 waren	 wel	 echte	
Nederlanders...recht	 door	 zee	 en	 op	 de	
man/vrouw	 af….	 Welkom,	 wat	 willen	 jullie	

Het	 is	 altijd	 weer	 een	 verrassing:	 hoe	 reageert	 de	 GPS	 op	 een	
nieuw	adres?	De	vorige	keer	waren	we	meteen	goed,	alleen	was	
er	 nergens	 een	 parkeerplaats…	 de	 keer	 daarvoor	 had	 een	 straat	

500	 meter	 verderop	 dezelfde	 naam	 .	 Toen	 ik	 nu	 voor	 alle	 zekerheid	
via de telefoon aan Hans 
vroeg welke van de 3 
afslagen	 van	 Calahonda	
we	 moesten	 hebben,	 zei	
hij	 “Ik	 stuur	 jullie	 wel	 de	
live	locatie	via	Whatsapp”.

HET VERHAAL VAN 
JOYCE EN HANS VAN BOECKEL
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drinken	en	laten	we	beginnen.	Een	heerlijk	
gestructureerd	 interview.	 We	 gingen	
direct	 naar	 de	 loggia,	 oftewel	 overdekt	
terras,	 met	 uit	 Nederland	 meegenomen	
rotanstoelen	 met	 heerlijk	 zachte	 oranje	
kussens.	 Onze	 gastvrouw	 Joyce	 had	 een	
vrolijke oranje bloemetjesjurk aan en ik 
kon	het	niet	nalaten	op	te	merken	dat	haar	
jurk	precies	paste	bij	het	interieur.		Daarna	
stelde	Annelies	haar	eerste	vraag.

“Hoe	heb	je	dit	speciale	plekje	gevonden?”	
En	toen	volgde	het	hele	verhaal	van	Joyce	
en	Hans.

Voor	 hun	 veertigste	 besloten	 ze	 al	 dat	
ze	 met	 60	 jaar	 wilden	 stoppen	 met	
werken.	 Een	 soort	 twintigjarenplan	 dus.	
Dat	 betekende	 hard	 werken	 en	 zoveel	
mogelijk sparen om daarna samen van 
het	vrije	 leven	 te	 gaan	 genieten.	 En	 zo	 te	
zien	 is	hen	dat	aardig	gelukt!	Ze	waren	in	
de	 80	 en	 90er	 jaren	 tijdens,	 zoals	 zij	 het	
noemden,	 “tweede	vakanties”	 al	 een	 paar	
keer	 in	 Spanje	 geweest.	 Toen	 vonden	 ze	
de	mensen	nogal	stug,	waarschijnlijk	nog	
een	 nasleep	 van	 het	 Franco	 regiem.	 In	
de	 latere	 jaren	 werd	 de	 sfeer	 relaxed	 en	
waren	 de	 mensen	 aardig	 en	 vriendelijk.	
Na	 ampele	 overwegingen	 	 werd	 het	 dus	
Spanje.	De	concurrent	voor	Spanje	was	in	
eerste	 instantie	 Australië.	 Daar	 waren	 ze	
verschillende	 keren	 op	 vakantie	 geweest	
en	 ze	 waren	 er	 helemaal	 weg	 van!	 De	
afstand	was	geen	bezwaar,	want	ze	hadden	
geen	 kinderen,	 die	 hen	 aan	 Nederland	
bonden,	 maar	 om	 Australië	 binnen	 te	
komen moest je zeer vermogend zijn of 
een	 gewild	 beroep	 hebben,	 waar	 ze	 in	
Australië	behoefte	aan	hadden.	Bovendien	
waren	er	geen	sociale	voorzieningen	voor	
buitenlanders,	dus	je	moest	jezelf	kunnen	
redden.

Kortom,	 in	 2016	 verkochten	 ze	 hun	 huis	
en	 vertrokken	 ze	 direct	 na	 het	 tekenen	
van de verkoopakte bij de notaris met 
een	 reeds	 volgeladen	 auto	 naar	 Spanje!	
Joyce	 had	 al	 het	 voorwerk	 al	 verricht.	
Haar	 hele	 “to-do	 list”	 was	 klaar	 om	
uitgevoerd	 te	 gaan	worden.	 Ze	vond	veel	
informatie	op	internet,	had	contact	gelegd	
met	 een	 ´gestor´	 en	 makelaar	 en	 een	
voorlopig	 appartement	 gehuurd.	 Tijdens	
eerdere	 “tweede	 vakanties”	 waren	 ze	 al	
op	 huizenjacht	 geweest.	 Ook	 hier	 was	
dus	 al	voorwerk	verricht	 en	 ze	waren	 erg	
enthousiast	 over	 Andalusië	 geworden.	
Puur	op	gevoel.

Na een paar maanden Riviera del Sol 
kochten	ze	dit	appartement	 in	Calahonda	
en	 daar	 werd	 voortvarend	 verbouwd.	
Alleen	de	loggia	bleef	behouden	(gelukkig	
dacht	ik	stiekem	).	“We	hadden	geluk	met	
de	makelaar	“vertelde	Hans,	die	ons	in	het	
begin	goed	op	weg	heeft	geholpen	en	in	
contact	 gebracht	 met	 de	 juiste	 mensen.	
Via	 de	 keukenleverancier	 kregen	 we	
contact	 met	 een	 goede	 aannemer.	 Die	
zonder een spier te vertrekken al onze 
wensen	uitvoerde.	En	het	resultaat	mocht	
er	 dan	 ook	 zijn,	 vonden	 wij!	 Een	 wandje	
van	 ongeveer	 1,5	 meter	 hoog	 tussen	 de	
keuken	 en	 de	 woonkamer,	 waar	 alleen	
het	 bovenblad	 vanuit	 de	 woonkamer	
zichtbaar	 was,	 die	 daardoor	 ook	 ruimer	
leek en er waren geen potten en pannen 
of	 ander	 keukengerei	 zichtbaar	 vanuit	 de	
woonkamer.	Alles	netjes	achter	lichtbeige	
deurtjes.	 Ook	 in	 de	 slaapkamer	 was	
alles	 keurig	 verstopt	 achter	 deuren	 van	
verschillend	 formaat	 planken	 en	 vakken	
voor	hang/leg-	en	kleinere	zaken.	Nergens	
een	 rondslingerend	 sjaaltje	 te	 bekennen.	
Heerlijk	opgeruimd!
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“Wat	 hebben	 jullie	 eigenlijk	 voor	 werk	
gedaan”	vroeg	Annelies.	Hans	vertelde	dat	
hij	37	jaar	bij	hetzelfde	bedrijf	heeft	gewerkt,	
een	 importfirma	 in	 landbouwmachines.	
Maar	wel	iedere	keer	in	een	andere	functie	
en	 vaak	 ook	 op	 een	 andere	 vestiging.	 “Ik	
begon	 achter	 de	 kaartenbak	 zogezegd	
en via de Inkoop kwam ik uiteindelijk bij 
de	 Computers	 terecht.	 Dat	 was	 echt	 wel	
mijn ding en nog steeds mijn grootste 
hobby!	 Als	 systeembeheerder	 stond	
ik	 er	 na	 een	 reorganisatie	 binnen	 het	
bedrijf	 nog	 alleen	 voor.	 Toen	 we	 dus	 op	
mijn	 negenenvijftigste	 een	 berichtje	 van	
onze	 adviseur	 bij	 de	 bank	 kregen,	 dat	 er	
genoeg geld was om ons twintigjarenplan 
te	verwezenlijken,	vond	ik	het	ook	echt	tijd	
om	te	stoppen”.	

Ook	 Joyce	 had	 al	 die	 jaren	 bij	
dezelfde bank gewerkt en ook 
net als Hans iedere keer op een 
andere	 afdeling,	 in	 een	 andere	
functie	 of	 andere	 vestiging.	
“Jullie moesten dan zeker ook 
vaak	 verhuizen”,	 veronderstelde	
Annelies.	 “O	 ja...gemiddeld	 één	
keer	in	de	acht	jaar”,	 lachte	Hans	
en	 toen	 somde	 Joyce	 een	 hele	
reeks	woonplaatsen	op.	Else	kon	
het	 bijna	 niet	 bijhouden.	 Weesp,	
Zutphen,	 Warnsveld,	 Apeldoorn,	
Toldijk	 bij	 Steenderen	 (400	
inwoners),	Arnhem	 met	 een	 huis	
dat uitkeek op park Sonsbeek 
en	 hun	 laatste	 huis	 stond	 in	
Amersfoort.	

“Van dat drukke leven in 
Nederland naar de rust in 
Spanje,	 is	 dat	 niet	 een	 enorme	
overgang?”	 vroeg	 Annelies.	 “En	
mis je je vrienden en familie 

niet?”	 Ja,	 het	 was	 natuurlijk	 wel	 een	 hele	
overgang,	 maar	 in	 Nederland	 hadden	
ze	 toch	 ook	 al	 een	 heel	 ander	 leven	 dan	
hun	 meeste	 vrienden,	 die	 opgroeiende	
kinderen	 hadden.	 En	 echte	 vrienden	
blijven	 toch	 wel.	 Wij	 hebben	 altijd	 heel	
hard	 gewerkt	 en	 in	 onze	vrije	 tijd	veel	 en	
ver	 gereisd,	 kregen	we	 te	 horen.	 Eigenlijk	
hebben	 we	 nu	 eindelijk	 tijd	 voor	 een	
sociaal	leven	en	voor	onze	hobby’s.	Samen	
wandelen	 en	 Joyce	 lekker	 veel	 lezen	
(Else	gooide	meteen	een	balletje	op	over	
haar	 boekenclub)	 en	 Hans	 is	 nog	 steeds	
bezeten	van	de	computerwereld.

Nadat	ze	drie	maanden	in	Spanje	woonden,	
zijn	ze	in	2016	lid	geworden	van	de	NCCS.	
Hun	 eerste	 activiteit	 was	 een	 bustochtje	
naar	 Cádiz.	 In	 het	 begin	 bezochten	 ze	
ook	 trouw	 de	 gezellige	 koffieochtenden	
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in	Elviria.	Nu	hebben	ze	ondertussen	zo´n	
vol	 sociaal	 leven	 dat	 dit	 wat	 minder	 is	
geworden,	 maar	 aan	 de	 inloopborrel	 en	
de grotere evenementen als Koningsdag 
en de Nieuwjaarsviering doen ze met 
veel	 plezier	 mee.	Joyce	 is	 ondertussen	 al	
ruim	 2	 jaar	 secretaris	 in	 het	 bestuur	 van	
de	 NCCS.....	 een	 baan	 die	 haar	 natuurlijk	
geweldig		goed	afgaat!	Samen	verzorgen	
ze	 de	 tweewekelijkse	 NCCS-nieuwsbrief	
en	Hans	onderhoudt	de	website.

“Hebben jullie nog suggesties voor nieuwe 
clubactiviteiten.	Is	er	iets	wat	jullie	missen?”	
vroegen	 we.	 Na	 enig	 nadenken	 kwam	
er	 als	 antwoord	 “Ja....jeu	 de	 boule”.	 	 Dus	
ijzeren Heinen en Hennen met ruggen die 
nog	 soepel	 buigen	 en	 strekken....	 denk	 er	
eens	over	na	en	ga	met	elkaar	aan	de	slag.		

Ondertussen	 heeft	 Joyce	 er	 nog	 een	
baantje	 bij.	 Ze	 is	 blokvertegenwoordiger	
van	 één	 van	 de	 8	 blokken	 waarin	 haar	
appartementencomplex	 verdeeld	 is.	 “Het	
is	 een	 unieke	 organisatie	 “	 vertelt	 ze.	 De	
blokvertegenwoordigers,	 ook	 wel	 ´vocals´	
genoemd,	 vergaderen	 één	 keer	 per	
maand waar de lopende zaken worden 
besproken en eventuele problemen 
zelfstandig	 worden	 opgelost.	 “Zeker	 veel	
burenruzies in de trant van DE RIJDENDE 
RECHTER	 “	 veronderstelde	 Else,	 maar	
Joyce	antwoordde	heel	resoluut	“nee	hoor,	
dat	is	persoonlijk,	dat	zoeken	ze	maar	met	
elkaar	uit.	Daar	begin	ik	niet	aan.	Maar	als	
er bijvoorbeeld een omgewaaide boom 
over	 de	 weg	 ligt,	 regelen	 we	 dit	 wel	 met	
elkaar”.	Genoeg	te	doen	dus	om	je	niet	te	
vervelen,	concludeerden	wij.	En	dat	werd	
van	harte	beaamd.

Ze	 hebben	 nu	 eindelijk	 tijd	 om	 van	 de	
geneugten	 van	 het	 Spaanse	 leven	 te	
genieten.	 Gezellig	 en	 lekker	 uit	 eten	 in	

typisch	Spaanse	restaurantjes	en	natuurlijk	
hier	 op	 hun	 terras	 in	 de	 schaduw	 van	 de	
wuivende dennen luieren of lezen en 
genieten	 van	 het	 uitzicht.	 “Hoe	 ver	 is	 het	
eigenlijk	 naar	 de	 autoweg”	 vroeg	 Else,	
denkend aan die eindeloze slingers op 
de	heenweg.	“Ongeveer	5	minuten....	even	
om	 de	 hoek	 begint	 een	 weg,	 aangeduid	
met	 Salida	 A7	 en	 die	 blijf	 je	 volgen”	 en	
inderdaad....bij	 elke	 kruising	 stond	 er	
weer	 zo´n	 bord,	 ontdekten	 we	 op	 de	
terugweg!	 Helaas....	 pindakaas.!!!!!!En	 laat	
nou	 pindakaas	 het	 antwoord	 zijn	 op	 onze	
volgende	 vraag.	 Wat	 missen	 jullie	 hier	 	
en Hans voegde daar nog “af en toe een 
frikandel”	aan	toe.	Als	dat	alles	is	wat	ze	hier	
missen is de volgende vraag: “Hoe vaak 
gaan jullie naar Nederland? Gemiddeld 
één	keer	per	jaar	en	eigenlijk	zijn	ze	blij	als	
ze	weer	“thuis”	komen!

Dan	 nog	 een	 laatste	 vraag	 van	 Annelies:	
“Denken	 jullie	 de	 rest	van	 je	 leven	 hier	 te	
blijven	wonen?”

“Daar	 hoeven	 we	 niet	 lang	 over	 na	 te	
denken”	 zegt	 Joyce.	 “Zeker	 weten,	 maar	
als	één	van	ons	alleen	zou	overblijven,	zal	
diegene denk ik wel een minder afgelegen 
appartementje	in	Fuengirola	zoeken”

Lieve	ondernemende	mensen,	we	danken	
jullie	voor	de	hartelijke	ontvangst	en	hopen	
dat	jullie	nog	heel	lang	(en	gezond)	mogen	
genieten	 van	 de	 bergen,	 de	 zon	 en	 alles	
wat	Spanje	nog	meer	te	bieden	heeft.

EvV/AK
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THUIS ALLES GOED GEREGELD

TV, AUDIO,
INTERNET

ALARM 
INSTALLATIES

WITGOED &  
HUISHOUDING

Judith en Eric, bekend van Satelliet Systemen, brengen expertise aan 
huis. Of u nu vernieuwing wenst op het gebied van televisie, internet, 
alarmsystemen of een wasmachine of koelkast nodig hebt, u kunt 
rekenen op vakmanschap, advies op maat, fantastische service en 
perfecte installatie. Alle merken leverbaar! 
 
Vandaag besteld, morgen in huis!

electro-experts voor thuis

Mijas, Costa del Sol • 952 591 603 • 676 888 565 
WWW.JE-SYSTEMS.NET | INFO@JE-SYSTEMS.NET

TV, internet en audio 
systemen vernieuwen 

snel. Wij beschikken over 
up-to-date kennis én 

apparatuur. 

Er komt het één en ander 
kijken bij het installeren 
van een alarmsysteem.  

Wij staan klaar voor advies 
en montage.

Altijd lastig wanneer een 
huishoudapparaat kapot 
gaat. Eén telefoontje en 
u heeft morgen al een 

nieuwe machine in huis. 

BOUW
BEGELEIDING

Tijdens de bouw is het 
handig alvast na te denken 
over uw electro-systemen. 
Wij geven graag advies en 

begeleiding.

Volg ons op facebook voor de laatste up-dates en mooie aanbiedingen: JEsystemsSPAIN
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design
with a 
punch

KOKOmediamedia

Zowel bij aankoop als verkoop 
van uw huis of appartement

deskundig en vertrouwd
voor het gewenste resultaat

Tel.: (+31) 611 275 799  /  (+34) 637 247 474  -  Email: ben@benkunst.es  -  www.benkunst.es

info@komedia.es - tel: 722 451 409

JOCASE
ACCOUNTANT  -  FISCAAL ADVISEUR

Spaanse belastingen, residenten en niet-residenten
Begeleiding aan/verkoop van onroerend goed
Registratie vakantie-appartement voor verhuur

Nalatenschappen en Spaanse testamenten
Oprichting van Spaanse firmas

Bedrijfs boekhoudingen en Arbeidscontracten

José Antonio Carrasco Serrano
c/ San Pancracio 1, Ed Pilarin 1B
29640 Fuengirola
Telf. 952665214
asesoria@jocase.es
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G ezo n d h e i dN i e u w s  u i t  S p a n j eS E R V I C E

V l i e g e r t j e s  &  M i n i - a d v e r t e n t i e s

Welke mogelijkheden zijn er om te 
tennissen van 15 dec. tot 15 maart in o.a. 
Benalmadena, Torremolinos of Fuengirola als dubbel-
speler. Reacties naar wmmrijnierse@hetnet.nu

Wij zoeken per 19 november voor enkele maanden 
een HUURAPPARTEMENT/WONING  
met minimaal 1 slaapkamer.
Trusia en Frank, 0031627154669 

Heeft u iets ter overname/te koop of een dienst aan te bieden? Met een  vliegertje  kunt u 
dit	 onder	 de	 aandacht	 van	 de	 lezers	 van	 de	 Vliegende	 Hollander	 brengen.	 Leden	 van	 de	
Nederlandse	Club	Costa	del	Sol	hebben	de	gelegenheid	om	één	keer	per	jaar	gratis	een	korte	
aankondiging	(vliegertje)	te	plaatsen.		
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Mini-advertenties
Mini-advertenties kosten € 75 per jaar. Opgeven 
bij advertentie@nccs.es

Vliegertjes
Een vliegertje bestaat uit ca. 40 woorden en u kunt 
dit middels een mailtje aan de redactie opgeven: 
redactie@nccs.es.

huisstijl & Logo’s · Posters · advertenties · websitesKOKOmediamedia

Als u de nieuwsbrief niet ontvangt. . .
De nieuwsbrief wordt elke 14 dagen aan de leden verstuurd. We krijgen regelmatig te horen dat deze 
niet aankomt. Kijk dan eerst in de ‘spam’ en laat het ons weten.  Wij controleren het. Nieuwsbrief@nccs.es

Cantonees restaurant ‘Gran Mundo’                                                                
Av. Isabel Manoja 24
Torremolinos
Ook vegetarisch menu! T: 952 37 54 09

Spaanse les aan huis voor alle leeftijden door 
ervaren Nederlandssprekende docent (M.0 Spaans). 
Ook kan ik u bijstaan als tolk/vertaler.   Ook Skype. 
Bel 637528456 marichecampos@hotmail.com

KERKDIENSTEN 	VA N 	 D E 	 N E D E R L A N D S E	
I N T E R K E R K E L I J K E 	 G E M E E N T E 	A A N 	 D E 	 CO STA	 D E L	 S O L

Torremolinos:	Op	de	eerste	verdieping	in	het	Holland	Huis,	Avenida	Carlota	Alessandri	12,	
tegenover	Hotel	Royal	El	Andaluz		Op	zondag	4	en	11	september	2022	om	11	uur.

Daarna	vanaf	zondag	18	september	2022	t/m	juni	2023:
Fuengirola:	in	de	Scandinavische	toeristenkerk	aan	de	Paseo	Maritimo	77	aanvang	9.30	
uur en Torremolinos:	in	het	Holland	Huis	aanvang	11.30	uur

Meer informatie:	bij	de	scriba	Tel:		952	472	327	of	mail:	ghildering@gmail.com
Website:	www.nigcds.nl		

Als u de nieuwsbrief niet ontvangt. . .
De nieuwsbrief wordt elke 14 dagen aan de leden verstuurd. We krijgen regelmatig te horen dat deze 
niet aankomt. Kijk dan eerst in de ‘spam’ en laat het ons weten.  Wij controleren het. Nieuwsbrief@nccs.es

JOCASE
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Uw mini-advertentie hier! Geef uw mini-
advertentie op bij de redactie of advertentieafdeling..
redactie@nccs.es
advertentie@nccs.es

Wij maken uw huis schoon en doen indien 
gewenst de boodschappen voor u of uw huurder.
Ook zijn we bereid keyholder voor uw woning 
te zijn.  Trusia en Frank, 0031627154669
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Op een koude waaierige dag togen we naar 
dit	restaurant,	een	tip	van	een	goede	bekende.	
Na wat omzwervingen voor een goede 
parkeerplaats	 vonden	 we	 het	 toegangshek	
waar we op een knop moesten drukken om 
toegelaten	 te	 worden.	 Nog	 nooit	 heeft	 een	
naam	van	een	restaurant	mij	zo	verrast.	Omdat	
El	 Mirador	 de	 uitkijktoren	 betekent	 had	 ik	
gedacht	 in	 een	 restaurant	 met	 een	 prachtig	
uitzicht	terecht	te	komen,	maar	nee,	we	zaten	
op	 de	 begane	 grond	 helemaal	 ingebouwd	 in	
de	oprukkende	bebouwing	van	Benalmádena.	

Natuurlijk waren we benieuwd naar wat dan 
wel	 het	 aantrekkelijke	 van	 dit	 restaurant	 zou	
zijn.	Zowel	binnen	als	in	de	aangebouwde	serre	
deed	 de	 sfeer	 echt	 Spaans	 aan.	 We	 werden	
vriendelijk ontvangen en kozen een plaats 
in	 de	 serre.	 Na	 de	 menukaart	 bestudeerd	 te	
hebben	kozen	we	voor	het	lunchmenu	van	€	
15,95	pp.	Dit	menu	is	inclusief	een	voorgerecht,	
een	hoofdgerecht,	een	nagerecht	of	koffie	met	
daarbij	een	drankje	of	een	halve	fles	huiswijn.	

Bij	 de	 voorgerechten	 hadden	 we	 keuze	 uit	
9	 gerechten	 en	 wij	 kozen	 voor	 cóctel	 de	
langostinos,	cóctel	de	pollo,	ensalada	César	en	
een	 sopa	 de	 tomate.	 Vooraf	 kregen	 we	 extra	
een	 aperitief	 van	 het	 huis	 Domecq	 uit	 Jerez	
de la Frontera en verder dronken we de witte 
huiswijn,	 een	 Rioja.	 De	 garnalencocktail	 was	
niet te koud en zat boordevol goede garnalen 
met	 stukjes	 appel.	 Het	 geheel	 was	 goed	
van	 smaak	 en	 dit	 gold	 ook	 voor	 de	 cocktail	

met	 kip.	 De	 Ceasarsalade	 was	 gemaakt	 met	
knapperige	sla	en	smaakte	heerlijk	fris.	De	kip	
was	bovendien	nog	warm	wat	extra	lekker	was.	

De tomatensoep smaakte prima maar er zat 
wel	veel	vermicelli	in,	daar	moet	je	van	houden.	

Voor	 de	 hoofdgerechten	 kozen	 we	 uit	 tien	
gerechten	voor	escalope	milanesa,	rosada	frita	
en	rosada	plancha	en	voor	pollo	curry.	

Bij	de	curry	was	het	geen	bezwaar	om	daarbij	
groente	 te	 bestellen	 in	 plaats	 van	 rijst,	 goede	
service!	

De	laatste	drie	gerechten	waren	allemaal	goed	
van	smaak.	Alleen	de	kalfsschnitzel	viel	tegen	
omdat	 deze	 te	 dik	 gepaneerd	 was	 en	 bij	 het	
bakken de korst aan de buitenranden daardoor 
te	stug	was	geworden.	Er	lag	tomaat	en	kaas	
op	de	schnitzel,	een	beetje	afwijkend	van	het	
oorspronkelijk	recept	uit	Milaan.	

Er	 waren	 ook	 weer	 10	 nagerechten	 waaruit	
we	 een	 keuze	 konden	 maken!	 Uiteindelijk	
bestelden	we	contessa	de	limón,	flan	de	queso,	
helado	variado	en	brownie	casero.	Genoeg	om	
de	gaatjes	te	vullen!	

De	 huisgemaakte	 brownie	 was	 perfect	 en	
de	 flan	 de	 queso	 was	 verrassend	 gemaakt	
van	 geitenkaas	 en	 afgemaakt	 met	 heldere	
caramelsaus	 en	 slagroom.	 De	 bediening	
door	 Jessica,	 de	 vrouw	 van	 de	 eigenaar	

EL MIRADOR
eerlijke	ambachtelijke	kookkunst

De	Smaakmeesters	beoordelen	iedere	uitgave	van	DVH	een	restaurant.	Vaak	zijn	we	

door	anderen	getipt.	Het	hoeft	niet	duur	te	zijn	als	het	maar	origineel	is	en	goed	in	zijn	

soort.	Nieuwe	tips	zijn	heel	erg	welkom	via	redactie@nccs.es..

D E  S M A A K M E E S T E R S
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Type restaurant: Spaans
Prijs/kwaliteit: ****
Entourage: ***
Bediening/gastheerschap: ****
Omgeving/locatie: **

S M A A K M E E S T E R S

was	 uitermate	 hartelijk.	 Haar	 schoonvader	
begon	El	Mirador	in	1980	toen	de	bebouwde	
omgeving	er	nog	heel	anders	uitzag.	

Het	is	een	echt	familiebedrijf	waar	de	familie	
Rios,	inclusief	souschef	tio	Javier,	met	hart	en	
ziel	 voor	 de	 gasten	 zorgt.	 Bij	 navraag	 bleek	
dat	 het	 hele	 gebouw	 El	 Mirador	 heet	 en	
deze	 benaming	 was	 overgenomen.	 Buiten	
de	 menu’s	 hadden	 we	 niets	 besteld	 dus	
moesten	we	alleen	4	x	€	15,95,	totaal	€	63,80	
afrekenen.	Een	aanrader	voor	een	koele	dag!

El	 Mirador,	 Avenida	 Blas	 Infante	 27	 (Edificio	
Mirador)	29630,	Benalmádena	tel.	609289261
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A V O N T U R E N  

De	eerste	keer	dat	ik	daar	was,	in	1995,	was	
het	niet	echt	lang	van	tevoren	gepland.	Mijn	
idee	was	om	een	reis	naar	Nepal	te	maken,	
maar	 door	 allerlei	 omstandigheden	 werd	
het	een	reis	met	een	klein	privé	groepje,	vijf	
man,	naar	Botswana,		Zimbabwe	en	Zambia.	
Voor	mij	heel	nieuw.	

De	 reis	 erheen	 was	 al	 een	 belevenis,	 met	
maar	 liefst	 vijf	vliegtuigen:	 	 een	 cityhopper,	
een	 Boeing	 747,	 een	 vliegtuig	 van	 air	
Botswana,	 een	 van	 air	 Zimbabwe	 en	 toen	
nog	een	luchttaxi,	een	privé	vliegtuigje	naar	
camp	Okuti.	We	kwamen	daar	aan	met	twee	
kleine	Cessnaatjes.		Landen	op	een	airstrip,	

een	strook	zand	in	de	bush,	na	er	eerst	een	
keer	 eroverheen	 gevlogen	 te	 hebben	 om	
er zeker van te zijn dat er geen olifant of zo 
net	 oversteekt….Helaas	 kreeg	 	 een	 	 van	 de	
vliegtuigjes	 bij	 de	 landing	 een	 lekke	 band,	
wat	 even	 wat	 paniek	 veroorzaakte.	 Wij	 (ik	
zat	 in	 het	 andere	 toestel)	 wilden	 erheen	
rennen	 om	 te	 helpen,	 maar	 werden	 snel		
tegengehouden	 door	 de	 piloot.	 Overal	

wilde	 dieren!	 Gevaarlijk!	 Dus	 maar	 met	 de	
klaarstaande	 Jeep	 erheen.	 En	 inderdaad,	
als	je	dan	rondkijkt,	zie	je	apen	in	de	bomen,	
een	paar	giraffen,	wat	verderop	een	olifant,	
en bedenk je dat de andere dieren niet 
gezien	willen	worden!	Ongelooflijk.

We werden bij Camp Okuti  gastvrij 
ontvangen.	 Na	 een	 heerlijke	 maaltijd	
werden	 we	 naar	 ons	 onderkomen,	 een	 z.g.	
chalet,	 gebracht	 door	 een	 geüniformeerde	
man	 met	 lantaarn.	 Er	 werd	 ons	 op	 het	 hart	
gedrukt dat we in geen geval meer naar 
buiten	 mochten.	 Ik	 keek	 er	 van	 op	 dat	 het	
huisje	 niet	 af	 te	 sluiten	 was.	 Midden	 in	 de	
nacht	 schrok	 ik	 wakker	 van	 een	 bende	
lawaai	 buiten.	 Er	 was	 een	 of	 ander	 groot	
beest,	 dat	 was	 wel	 duidelijk,	 maar	 wat	 het	
nou	 was,	 geen	 idee.	 Schrikken!	 Wat	 later	

Afrika

Het	 zal	 niet	 meevallen	 om	 na	 de	 interessante	 verhalen	 en	 avonturen	 van	 onze	
voorzitter	 Wilmar	 Bliek	 iets	 op	 papier	 te	 zetten…..maar	 ik	 ga	 het	 proberen.	 
Deze	keer	een	heel	ander	continent,	namelijk	Afrika.

Ons onderkomen met aangevreten 

dak

Eén van de Cessna’s
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V A N  O N Z E  L E Z E R S

in	 de	 nacht	 kwam	 er	 nog	 meer	 bezoek,	
maar	 die	 geluiden	 kenden	 we.	 Het	 was	
een nijlpaard dat lekker kwam grazen in de 
nacht.

De volgende dag ontdekten we  welk dier 
ons	in	de	nacht	had	bezocht.	Het	bleek	een	
enorme olifant geweest te zijn die lekker 
tegen	 het	 rieten	 dak	 aan	 had	 geschurkt	
en	 er	 waarschijnlijk	 nog	 wat	 aan	 had	
geknabbeld.	Leuk!	

Na	twee	dagen	zijn	we	doorgegaan,	weer	
per	 luchttaxi,	 naar	 Tchaucamp.	 Ook	 hier	
weer	een	airstrip,	Xaxaba	airstrip.	Nu	ik	dit	
schrijf	moet	ik	even	denken	aan	de	ellende	
op	Schiphol….wat	een	verschil!	We	hoorden	
dat	 we	 hier	 iets	 speciaals	 konden	 doen:	
zwemmen	met	krokodillen.	Tja,	dat	laat	je	
natuurlijk	 niet	 onbenut.	 Het	 lijkt	 meer	 dan	
het	is;	de	rangers	kijken	eerst	of	het	veilig	
is.	Je	gaat	met	kano´s	een	stukje	varen	over	
een	stroompje	water	met	zandgrond,	zodat	
je	 de	 bodem	 goed	 kunt	 zien.	 Dan	 mag	 je	
even	de	boot	uit	om	te	poedelen,	maar	na	
een paar minuten moet je snel weer uit 
het	water,	 want	 het	geklots	van	het	water	
trekt	 de	 zeker	 aanwezige	 krokodillen	 aan.	

Intussen	 staan	 de	 rangers	 op	 wacht	 om	
eventuele	dieren	met	stokken	te	verjagen.	
Volgende	stop,	weer	met	privé	vliegtuigje:	
Lloyds	 Camp.	 Een	 ervaring	 op	 zich.	
Lloyd	 is	 een	 echte	 (blanke)	 Botswanees	
die beroemd is vanwege zijn band met 
olifanten.	 Hij	 heeft	 daar	 een	 camp	 in	 de	
wildernis met een stuk of zes tenten en 
een	 drinkplaats	 voor	 olifanten.	 Ook	 zijn	
er	 in	 de	 buurt	 veel	 wilde	 honden.	 Onze	
tent	stond	naast	het	pad	waar	elke	avond	
de olifanten langs kwamen op weg 
naar	 de	 waterplaats.	 Op	 een	 paar	 meter	
afstand.	 Die	 waterplaats	 lag	 in	 een	 soort	
uitgedroogde	 rivier.	 Je	 kon	 er	 dus	 goed	
de	 olifanten	 observeren	 die	 er	 aan	 het	
drinken	 waren.	 Lloyd	 nodigde	 je	 zelfs	 ´s	
avonds,	 na	 het	 diner,	 uit	 om,	 in	 je	 eentje,	
met	 hem	 mee	 te	 gaan,	 de	 droge	 rivier	 in,	
om samen daar op een boomstam te zitten 
en	de	olifanten	om	je	heen	te	horen	lopen.	
Er zou ook nog wel eens een leeuw voorbij 
kunnen	 komen…..dat	 gebeurde	 gelukkig	
niet.	 Wel	 was	 het	 een	 prachtervaring,	 zo	
in	 de	 stikdonkere	 nacht	 daar	 te	 zitten,	 die	
geluiden	om	je	heen	te	horen,	een	leeuw	
in	de	verte	te	horen	brullen,	sterren	boven	
je….wat	wil	je	nog	meer?

De	 volgende	 ochtend	 om	 6	 uur	 werd	 je	
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Zwemmen bij de 

krokodillen

Vuurtje met waterkan
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E r v a r i n g e n

gewekt.	Buiten	was	al	een	kom	lauw	water	
neergezet	om	je	wat	op	te	frissen.	Verderop	
brandde	het	vuur	onder	een	kan	heet	water	
waar	je	zelf	thee	of	koffie	kon	maken.	Wel	
opschieten,	want	voor	zonsopgang	moest	
je	 bij	 de	 grotere	 waterplaatsen	 zijn.	 Hier	
komen	 alle	 dieren	 samen.	 Veel	 olifanten,	
antilopen,	 wilde	 honden	 en	 hyena´s.	 Het	
ochtendlicht	 is	 prachtig!	 Wat	 later	 zag	
en	 hoorde	 Lloyd	 iets	 speciaals:	 de	 wilde	
honden	verzamelden	zich	en	gingen	plots	
op	jacht.	Ongelooflijk!	Alsof	er	iemand	aan	
de	touwtjes	trekt	en	ze	vertelt	waar	ze	heen	
moeten.	 Ze	 maakten	 een	 omtrekkende	
beweging	 en	 renden!	 Natuurlijk	 wij,	 met	
de	 Jeep,	 erachteraan.	 Het	 werd	
onze	 eerste	 ¨kill .̈	 Tegenstrijdige	
gevoelens	 hierbij,	 dat	 is	 voor	 te	
stellen.	Hierna	was	het	even	stil….

We	 gingen	 verder	 op	 safari.	 Lloyd	
had	 gehoord	 dat	 er	 een	 groepje	
van vier leeuwen in de omgeving 
moest	zitten	en	die	wilde	hij	vinden!	
Op	zijn	eigen	manier	was	hij	aan	het	
chaufferen	en	spoorzoeken	tegelijk,	
maar	tot	zijn	ergernis	kon	hij	ze	niet	
vinden.	 Hij	 parkeerde	 de	 auto	 een	
klein	 stukje	 van	 de	 weg	 af,	 een	
beetje	 verscholen,	 en	 vond	 dat	 ik	
met	hem	mee	moest	om	die	beesten	
te	zoeken.	Ik	had	een	videocamera,	
dus	 dat	 was	 mooi.	 Dus	 Lloyd	 en	 ik	
de	 bush	 in,	 zonder	 enig	 wapen.	 Hij	
had	 alleen	 een	 paar	 stenen	 in	 z´n	
hand.	 Dit	 alles	 was	 natuurlijk	 zwaar	
verboden:	 het	 pad	 verlaten	 en,	
nog	 erger,	 de	 auto	 verlaten!	 Maar	
door een onbestemd vertrouwen 
volgde	 ik	 hem….wat	 later	 zag	 hij	
dat	 ik	 mijn	 voeten	 (ik	 had	 natuurlijk	
alleen	 sandalen	 aan,	 verwachtte	
autorit)	 behoorlijk	 bezeerde	 aan	

de	 struiken.	 Hij	 zei	 dat	 ik	 maar	 even	
moest	 blijven	 staan,	 en	 als	 die	 leeuwen	
zouden	 komen,	 maar	 wat	 in	 de	 struiken	
moest	 gaan	 ….Ze	 kwamen	 gelukkig	 niet.	
Lloyd kwam weer terug en wij weer op 
weg	 naar	 de	 auto.	 Ineens	 hoorde	 hij	 een	
andere	 auto	 dichterbij	 komen.	 Hij	 kende	
natuurlijk de verboden die daar golden en 
meteen moesten we dus plat op de buik 
ons	verbergen.	In	de	olifantenshit.	Nou	ja.	
Gelukkig	niet	ontdekt.	

Toen	we	in	de	buurt	van	de	achtergelaten	
auto	 kwamen	 hoorden	 we	 dat	 de	 5	
achtergelaten	 passagiers	 nogal	 lawaai	

A V O N T U R E N  

Air-strip Xaxaba
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maakten.	 Praten	 en	 lachen.	 Lloyd	 werd	
wat boos op mij en zei dat ik “die mensen 
van	 mij”	 wat	 meer	 moest	 leren	 dat	 ze	
stil	 moesten	 zijn.	 Hij	 was	 gewoon	 boos	
dat	 hij	 de	 leeuwen	 niet	 gevonden	 had.	
We	 reden	 verder,	 en	 ja	 hoor,	 even	 later,	
dus	 toch	 behoorlijk	 dichtbij,	 vonden	 we	
de	 vier	 slapende	 leeuwen.	 We	 hadden	
ze	 dus	 zo	 kunnen	 overlopen!	 Prachtige	
schutkleuren,	 dus	 pas	 op	 het	 laatste	
moment	te	zien!	Omdat	ze	bleven	slapen,	
ondanks	onze	nabijheid,	gooide	Lloyd	wat	
takjes	naar	ze.	Dan	zie	je	pas	hoe	snel	ze	
zijn!	Drie	vertrokken	meteen	en	de	vierde	
deed	 er	 wat	 langer	 over.	 Waarschijnlijk,	
gelukkig,	 hadden	 ze	 genoeg	 gegeten.	
Wij	 hadden	 er	 intussen	 ook	 de	 buik	 van	
vol	 en	 gingen	 terug	 naar	 het	 camp	 om	
te	 ontbijten.	 Na	 het	 ontbijt	 even	 tijd	 om	
te	rusten.	In	de	vroege	ochtend,	wanneer	
je	op	safari	vertrekt,	zit	je	in	de	open	auto	
onder een deken en met een lange broek 
aan.	Koud!	Zodra	de	zon	opkomt	wordt	het	
heel	 snel	 warmer,	 en	 tegen	 het	 eind	 van	
de	morgen,	zo	om	een	uur	of	elf	–	twaalf	
is de temperatuur opgelopen tot tegen de 
veertig	graden.	Dit	nodigt	niet	uit	tot	veel	
activiteit.	Wat	rusten	en	een	wasje	doen	is	
genoeg.
Na	 de	 gebruikelijke	 theetijd	 gingen	 	 we	

weer	 op	 safari.	 Deze	 keer	 met	 June,	 de	
vrouw	van	Lloyd,	ook	een	gerenommeerde	
olifantdeskundige.	 We	 gingen	 een	 groep	
mannetjesolifanten opzoeken die zij al 
lange	 tijd	 observeerden	 en	 volgden,	 dit	
ook	 samen	 met	 National	 Geographic.	
De	 olifanten	 waren	 	 allemaal	 bachelors,	
vrijgezellen,	die	wat	meer	gewend	waren	
aan	 mensen	 en,	 heel	 belangrijk,	 nooit	
opgejaagd	 zijn	 of	 aangevallen.	 Later	
hebben	 we	 ook	 kunnen	 ervaren	 wat	 één	
aanval,	 honderden	 kilometers	 ver,	 kan	
doen.	De	hele	populatie	is	uit	z´n	doen,	en	
een bezoek zoals wij deden was absoluut 
niet	 meer	 denkbaar.	 Olifanten	 hebben	
een	 eigen	 manier	 om	 dit	 heel	 snel	 te	
communiceren	op	voor	ons	niet	hoorbare	
of	merkbare	manier.	Gelukkig	hadden	wij	
hier	 nog	 geen	 last	 van.	 We	 konden,	 met	
June,	 dicht	 bij	 de	 olifanten	 komen.	 Heel	
rustig	en	dicht	bij	de	grond	blijven.	Je	mag	
geen	bedreiging	lijken		natuurlijk.	Het	was	
een	onvergetelijke	ervaring!	

De	volgende	dag	hebben	we	nog	een	safari	
gedaan	 naar	 dezelfde	 groep	 olifanten,	
maar	 nu	 met	 Lloyd.	 Aangekomen	 bij	 een	
soort	 meertje	 parkeerde	 hij	 de	 Jeep	 een	
paar	tientallen	meters	van	het	meertje	af	

V A N  O N Z E  L E Z E R S
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Op safari

Waterhole bij

Lloyd’s Camp



en	 moest	 ik	 alleen	 met	 hem	 mee	 gaan	
naar	de	rand	ervan.	In	de	verte	zag	je	een	
paar	 olifanten	 aankomen,	 precies	 onze	
kant	 op.	 Ik	 moest,	 met	 de	 camera	 in	 de	
hand,	op	m´n	derrière	gaan	zitten.	“Anders	
ga	 je	 lopen”,	 zei	 Lloyd.	 Langzamerhand	
kwamen	 de	 olifanten	 dichterbij.	 Toen	 ze	
echt	 dichtbij	 waren	 nam	 ik	 een	 foto.	 Het	
klonk	voor	mijn	oren	als	een	schot…Je	zag	
de	olifant	schrikken	en	zich	oprichten	om	
te	 beoordelen	 wat	 er	 gebeurde.	 Heel	 stil	
blijven	zitten.	De	olifant	was	gerustgesteld	
en	 bleef	 rustig	 staan.	 Nu	 kon	 ik	 meer	
foto´s	maken.	Prachtig!	Na	verloop	van	tijd	
gingen	 we,	 achteruit	 schuivend	 over	 de	
grond	en	heel	rustig,	terug	naar	de	auto.	Ik	
denk	achteraf	ook	niet	dat	m´n	benen	het	
gehouden	 zouden	 hebben:	 een	 beetje	
slapjes……	
.

Catherine	van	der	Werf

Wilde honden, op jacht gaande
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en spoorzoekend

Dicht bij olifanten met June

Een van de olifanten. Zonder telelens 
gefotografeerd….
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sterft niet veel later. De troonopvolger 
Juan overleed aan een zwakke gezondheid 
(TBC) zodat Johanna de gedoodverfde 
koningin werd. 
*Koff ie en thee komen niet uit zuid 
Amerika, maar uit Afrika, respectievelijk 
Azië
**In de Capella Real te Granada kijkt u 
onder het prachtige grafmonument in 
de grafkelder naar de loden kisten van 
Miquel, Johanna van Castilië, Isabella en 
Ferdinand en Filips de Schone.

In de volgende DVH gaan we verder, 
als Johanna en Filips met de ouders van 
Johanna kennismaken.
.

Peter Langendam

InSPANJE.nl

SPAANS NIEUWS EN 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

OVER LEVEN IN SPANJE

MeerSPANJE.nl

InSPANJE.nl MeerSPANJE.nl

REIS- EN 
CULTUURBLOG 

OVER SPANJE

www.rogerslinnerie.com

Eigen atelier:
Boxsprings en matrassen:

maatwerk tegen concurrende 
prijzen en snél geleverd

Nederlands bedtextiel:
alle maten uit

voorraad leverbaar

Avenida Carlota Alessandri 158, La Carihuela - Torremolinos · Schuin tegenover Carihuela Park - Discotheek Voom Voom 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 10.00 - 14.00 u. en verder op afspraak: 604360158.  Eigen parkeer oprit 

Dé slaapspecialisten van de Costa del Sol

Wij zijn een Grand Café aan de boulevard 
van	La	Carihuela	-	met	uitzicht	op	het	strand	
en	de	zee.

In	 ons	 Grand	 Café	 kunt	 u	 terecht	 voor	 een	
drankje en een hapje of een uitgebreid diner.

Wij staan voor klantgerichtheid, service, 
gastvrijheid & kwaliteit

Grand Café The Launch - Nol & Priscilla
Calle Carmen 35, Torremolinos
T: +34 - 952 377 751 W: thelaunchspain.com

The LaunchThe Launch 
La Carihuela
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Het grote probleem van het

Aandeel Apple
Het	aandeel	Apple	heeft	een	groot	pro-
bleem.	En	dat	u	moet	u	weten	voordat	u	
besluit	het	aandeel	te	kopen	of	wanneer	
u	het	aandeel	in	uw	portefeuille	heeft.

(Tijdens onze wekelijkse podcast en vlogs bespre-
ken mijn collega’s en ik de stand van zaken op de 
financiële markten en van de economie. De laat-
ste maanden ontkomen wij er niet aan vaak stil 
te staan bij zaken die spelen op het wereldtoneel, 
zoals renteverhogingen van centrale banken, in-
flatie en de oorlog in Oekraïne, omdat deze zaken 
de koersen van de aandelen voor een groot deel 
beïnvloeden).

Daar zijn ze dan: de nieuwe producten van Ap-
ple
Woensdag	 7	 september	 jl.	 bracht	 Apple	 weer	
met	 veel	 bombarie	 haar	 nieuwe	
producten	 op	 de	 markt.	 Maar,	 zoals	
altijd,	 valt	 dat	 tegen.	 Waarom?	 Aan	
de ene kant omdat de bombarie te 
groot	 is…..er	 wordt	 dus	 een	 te	 hoge	
verwachting	geschapen.	Maar	-	aan	
de	andere	kant	-	verbetert	Apple	elk	
jaar	 haar	 producten	 maar	 een	 klein	
beetje.	Ik	denk	dat	Apple	al	lang	een	
Iphone	kan	maken	waarbij	de	batterij	
nooit	leegraakt,	die	je	kunt	opvouwen	
tot een postzegel en in je binnenzak 
kunt	steken.	Net	zoals	Philips	100	jaar	
geleden al een gloeilamp kon maken die niet 
stuk	ging….

De beurskoers van Apple
Rond	de	dag	waarop	Apple	haar	nieuwe	produc-
ten	bekend	maakte,	bewoog	de	beurskoers	van	
Apple	niet	veel.	Kijken	we	dit	terug,	dan	geldt	dit	

altijd	voor	de	afgelopen	jaren.	
Maar,	dit	jaar	heeft	de	koers	wel	wat	gedaan,	na-
melijk	 in	 januari	 moest	 u	voor	 1	 aandeel	Apple	
180	dollar	betalen	en	op	het	moment	van	schrij-
ven	is	dat	ongeveer	155	dollar.	Is	dit	gek?	Nee	he-
lemaal	niet,	want	gezien	heel	veel	aandelen	van	
grote	vergelijkbare	bedrijven,	doet	Apple	het	dit	
jaar	zo	gek	nog	niet.	Helemaal	als	u	in	de	euro-
zone	leeft	-	en	dat	doet	u	waarschijnlijk	-	dan	had	
u	tov	1	januari	van	dit	jaar	een	koerswinst	op	de	
dollar	van	ongeveer	12%	gehad,	dus	dan	ziet	het	
plaatje	er	nog	beter	uit.
Kijken	we	verder	naar	de	koers	van	Apple	over	
een	 langere	 periode,	 bijvoorbeeld	 vanaf	 2012	
dan	zie	je	een	hele	mooie	stijgende	lijn.	Die	be-
gon	op	een	koers	van	15	dollar…...	Vooral	de	laatste	
twee	jaren	waren	er	wat	heftigere	uitslagen,	die	-	
en	dat	zal	u	niet	verbazen	-	begonnen	zijn	bij	het	
begin	van	de	coronacrisis.

Ook	de	prestaties	van	Apple	waren	de	afgelopen	
10	jaar	goed;	hogere	omzetten	en	meer	winsten!	

Maar, Appels geld is heel snel aan het opraken
Veel	mensen	zullen	weten	dat	Apple	een	van	de	
bedrijven	is	in	de	wereld	die	heel	veel	cash	op	de	
balans	heeft	staan.	Zo	hielden	zij	eind	2019	nog	
ruim	100	miljard	dollar	in	cash	aan.	Bij	de	laatste	
rapportage,	eind	juni	van	dit	jaar,	was	dat	geslon-
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ken	tot	onder	de	50	miljard	dollar.	Wat	is	er	aan	
de	hand….?

Wat is er aan de hand?
De	huidige	CEO	van	Apple	Tim	Cook	heeft	in	
2011	het	stokje	overgenomen	van	Steve	Jobs.	
Daar	waar	Jobs	een	grote	focus	had	op	de	pro-
ducten,	zo	heeft	Cook	vanaf	zijn	overname	zich	
voor	een	groot	deel	gericht	op	de	bedrijfseco-
nomische	activiteiten.	Daarbinnen	heeft	hij	op	
grote	 schaal	 een	 ‘aandelen-inkoop-program-
ma’	uitgerold.	Hierbij	kopen	bedrijven	aandelen	
op waardoor de omzet en winst per aandeel 
omhooggaat.	Immers,	er	zijn	minder	uitstaan-
de	aandelen	op	de	markt.	Het	geld	van	Apple	
raakt	dan	ook	op	aan	het	inkopen	van	haar	ei-
gen	aandelen.	Zo	hadden	ze	10	jaar	geleden	
nog	16,7	miljard	aandelen	in	de	markt	uitstaan.	
Inmiddels	is	dat	aantal	gezakt	naar	‘slechts’	10	
miljard	aandelen.	Met	het	geld	dat	ze	nu	nog	
beschikbaar	hebben	kunnen	ze	ongeveer	nog	
4%	opkopen	van	dat	aantal.
U	zult	begrijpen	dat	de	relatieve	cijfers	van	Ap-
ple	erg	sterk	beïnvloed	zijn	hierdoor	de	afge-
lopen	jaren.	Immers	de	groei	van	de	winst	per	
aandeel is voor een groot deel sterk geweest 
doordat	 het	 aantal	 aandelen	 met	 zon	 40%	 is	
gedaald.	 Bovendien,	 doordat	 het	 geld	 begint	
op	te	raken,	komt	de	komende	jaren	de	groei	
van	de	winst	per	aandeel,	sterk	onder	druk	te	
staan!	

Gaat de Apple ver van de boom vallen?
.Het	aandeel	Apple	heeft	een	groot	probleem,	
met name dat de winsten per aandeel over de 

afgelopen	 10	 jaar	 extreem	 sterk	
beïnvloed	 werden	 doordat	 Ap-
ple	op	grote	schaal	zijn	aandelen	
heeft	opgekocht.	Dat	zullen	ze	de	
komende	 10	 jaar	 niet	 meer	 kun-
nen	 doen	 omdat	 het	 geld	 bijna	
op	is.

Wil	 het	 aandeel	 de	 komende	 ja-
ren	niet	vallen,	dan	moeten	ze	hun	
producten	 veel	 sneller	 innoveren	

zodat	hun	absolute	verkopen	en	daarmee	hun	
omzet	en	winst	sterk	zullen	stijgen.

Wees	hiervan	bewust	en	neem	het	mee	in	uw	
overwegingen!	

Trade	Safe

Kaspar Huijsman

Kaspar Huijsman is founder en director van Hugo 
Investing (voormalig BinckBank Spanje & Por-
tugal) en is zelf ook gepassioneerd belegger. In 
zijn columns schrijft hij over zijn ervaringen op de 
beurs en de economie. Heeft u een vraag, mail 

dan naar kaspar@hugoinvesting.com.

Zie ook:
Ga naar de link voor Hugo’s youtube video 
over dit onderwerp   VISIBLE LINK:   Hugo In-
vesting	Youtube	Channel	Nederlands		https://
www.youtube.com/watch?v=lXUnwXTA9e-
8&t=2s
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Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt  
uw internationale verhuizing tot in de puntjes.  
Wekelijks rijden er luchtgeveerde verhuiswagens  
naar en vanuit onder meer Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Zwitserland en Italië.

•   Eigen (Nederlandstalige) vestigingen in  
heel Zuid-Europa

•  Wereldwijd betrouwbaar en ervaren 
agentennetwerk

•  Moderne opslagfaciliteiten in Nederland  
en op de bestemming

•  Tevens frequent op andere Europese  
en Overzee bestemmingen

• Door combinatielading gunstige en 
concurrerende tarieven!

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp 
Nederland

+31 (0)294 418080
info@kuiperbv.nl
www.kuiperbv.nl
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Of toch maar de Latijnse naam Tropaeolum majus, hoewel voor 
ons de naam Oost-Indische kers veel gemakkelijker is, blijft 
dat toch een vreemde naam omdat de plant helemaal niet uit 

Indonesië komt maar uit Peru, 
waarvandaan de Spaanse 
veroveraars (conquistadores) 
de plant in de 16de eeuw 
meenamen. Daardoor kwam 
ik op deze plant die via Spanje 
over Europa verspreid is.

De tropaeolum majes is afkomstig 
uit Zuid-Amerika, Peru en Bolivia 
en behoort tot de familie van de 
(Tropaeolaceae / klimkers familie). 
Het is een eenjarige kruipende en/of 
klimmende plant die heel snel groeit 
en graag een plekje heeft in de volle 
zon of lichte schaduw, maar vooral 
‘s zomers regelmatig water nodig 
heeft. Niet winterhard met schitte-
rende bloemen in felgeel, feloran-
je en rood, intussen zijn er ook vele 
variëteiten zoals lila, crèmekleurig 
en meerkleurige bloemen en met 
dubbele bloemen. Ook zijn er soor-

G ezo n d h e i d
B B L O E M E N  E N  P L A N T E N

Oost-Indische kers

 50 



WWW.NCCS.ES  51 WWW.NCCS.ES  51 

B B L O E M E N  E N  P L A N T E N

ten met bonte bladeren. Aan de Spaanse 
Costa´s is de plant inmiddels verwilderd.
De Spaanse naam is Flor de capuchina 
(Chinese hoed/capuchon) de Engelsen 
noemen de plant Indian Cress (Indiase 
tuinkers). Weer ´India´ en/of ´Indische´ en 
net als de Nederlandse naam Oost-Indi-
sche kers heb ik hier tot nu toe geen ver-
klaring voor kunnen vinden Misschien is 
het de wat pittige peperachtige smaak 
van de bladeren of de vruchtjes die inge-
legd in azijn erg veel op kappertjes lijken, 
hoewel kappertjes weer van een heel 
andere plant komen namelijk de Cap-
paris Spinosa. Ook werden in de Tweede 
Wereldoorlog door voedselschaarste de 
gedroogde zaden gebruikt als peperkor-
rels.

De Inca´s gebruikten alle delen van de 
plant. De bladeren en bloemen voor on-
der andere thee. De natuurlijke antibio-
tica hielp bij griep, koorts en hoesten en 
vanwege de desinfecterende werking 
werden er ook kompressen van gemaakt 
om wonden te genezen. Tevens werd de 
plant gebruikt voor de behandeling van 
menstruatiepijnen, prostaat- en urine-
wegproblemen. Tegenwoordig wordt de 
plant hier in Spanje nog steeds gebruikt, 
onder andere in shampoo, om roos tegen 
te gaan. (Champu de capuchina)

Tuin tips:
Misschien een beetje ongebruikelijk in 
deze rubriek, maar het is zo makkelijk om 
te doen en u heeft al snel resultaat! Al is 
het maar om uw salade met een bloeme-
tje te decoreren (succes verzekerd).
Overal kun je zaadjes kopen van de 
Oost-Indische Kers en als er ergens een 
verloren hoekje in uw tuin is in Nederland 
of hier dan is het prima om daar in het 

Oost-Indische kers
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voorjaar wat zaadjes neer te gooi-
en. Het kan natuurlijk ook in een pot 
of bak op het balkon. Wel wat wa-
ter geven en na 2 à 3 weken heeft 
u de eerste plantjes. Schrale grond 
geeft meer bloemen en goede be-
meste grond meer blaadjes, dus u 
bepaalt zelf wat u hebben wilt. 
De blaadjes zijn uitstekend te ge-
bruiken in de sla net als waterkers 
(meer vitamine C dan sla), maar iets 
pittiger van smaak. De bloemen zijn 
ook prima voor in of op de sla, volle-
dig eetbaar en zeer decoratief. Ook 
heel gemakkelijk om er een koude 
salade of een vleesschotel mee te 
decoreren. 

Henk Flederus

B B L O E M E N  E N  P L A N T E N
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AVONTUREN MET DE C AMPERJ U R I D I S C H

LEZEN, WANDELEN & BRIDGEN...
Als	u	niet	iedere	dag	op	het	strand	of	op	een	terrasje	wilt	of	kunt	zitten	en	niet	

echt	weet	wat	u	met	uw	tijd	verder	nog	moet	doen	dan	hebben	wij	nog	wel	een	

paar	suggesties.	En	we	ontvangen	ook	graag	die	van	u!

WANDELEN.
Je	kunt	hier	aan	de	Costa	heerlijk	wandelen	met	
een groep wandelvrienden die iedere donder-
dag samen de benen strekken en na de wande-
ling de middag afsluiten met een gezamenlijke 
lunch.	Er	wordt	verzameld	om	10:30	voor	koffie	
en	vanaf	11:00	uur	gaan	we	ongeveer	3	uur	wan-
delen	(10/12	km)	waarna	er	rond	14:30	wordt	ge-
luncht.					

Loop een keer mee en geef je op bij annelies-
koestering@outlook.com	 of	willemenjannievan-
dersteen@hotmail.com		

BRIDGEN.
Je	kunt	hier	aan	de	Costa	spelen	bij	een	van	de	
drie	 Nederlandstalige	 bridgeclubs.	 Ook	 als	 U	
maar	af	en	toe	hier	bent	is	het	geen	probleem	
om gewoon een paar  weken of maanden mee 
te	spelen	in	wedstrijdverband.

Benálmadena-Costa.	 Bridgeclub	 Mucho	 Gusto	
speelt	 elke	 woensdagmiddag	 om	 14.00	 uur	 in	
Restaurant	Finca	Los	Caballeros,	Avenida	de	Los	
Argonautas.	 (Padel-club),	 voldoende	 parkeer-
plaats.		https://www.bridgencostadelsol.nl		of	bel	
Peter	en	Jos	Huisman	+34	606	888	787

Torremolinos.	 Bridgeclub	 Senang	 speelt	 elke	
vrijdagmiddag	om	14.00	uur	in	het	Hollandhuis,	
Avenida	 Carlotte	 Alessandri	 12,	 t.o.	 hotel	 Ro-
yal	Al-Andaluz.	Meldt	 je	aan	via	E-mail	senang.
bridge@gmail.com		of	bel	Wilmar	Bliek		+34	681	
299 924

G ezo n d h e i dN i e u w s  u i t  S p a n j eB E Z I G H E D E N

Marbella.	Bridgeclub	Biznaga	speelt	elke	don-
derdag	om	16.00	uur	in	Atalaya	Golf	en	Coun-
tryclub.	Meer	info	op	de	website	https://www.
bridgewebs.com/biznagabridgeclub/	 	 of	 bel	
of	whats	app	Phia	van	Lohuizen	+34635159636	
E-mail	biznagabridgeclub@gmail.com.		

BIBLIOTHEEK.
Torremolinos.	 In	 het	 Hollandhuis	 is	 een	 uitge-
breide	 Nederlandstalige	 bibliotheek	 met	 een	
paar	duizend	boeken.	Boeken	uit	de	bibliotheek	
kunnen worden geleend tegen een vergoeding 
van	€0,50	per	boek.	De	boeken	moeten	wor-
den geretourneerd voor u weer naar Nederland 
vertrekt.	De	bibliotheek	is	iedere	vrijdagmiddag	
geopend tussen 2 en 6 uur tijdens de bridge 
middagen en op zondag na de kerkdienst tus-
sen	circa	12.30	en	13.30	uur	(oktober	t/m	mei)	
Adres:	Avenida	Carlotte	Alessandri	12,	t.o.	hotel	
Royal	Al-Andaluz	in	Torremolinos.

Indien nodig kunt u ook een email sturen naar: 
bibliotheek.hollandhuis@gmail.com	 voor	 een	
afspraak.	Wilt	u	boeken	kwijt	dan	nemen	wij	ze	
graag in ontvangst 

Stuur uw suggesties 
naar re-
dactie@
nccs.es	
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Misschien	weet	 u	 nog	wel	 hoe	

hier	 in	 het	 zuiden	 van	 Spanje	

een	 aantal	 decennia	 geleden	

langs	vrijwel		alle	wegen	her	en	

der	 zigeunerkampen	 zichtbaar	

waren.	Gammele	hutjes,	roestig	

meubilair,	 oude	 auto’s	 en	 veel	

wasgoed.

Een aantal van die kampen zijn in de 
loop van de laatste jaren getransfor-
meerd	tot	mini-dorpjes	met	behoorlijk	
wat	voorzieningen,	maar	nog	wel	met	
minimaal	wooncomfort.

Zo’n	 ‘barrio’	 is	 Los	 Asperones	 even	
buiten	 Malaga,	 met	 geprefabriceerde	
huisjes	voor	in	totaal	zo’n	1000	bewo-
ners.	Met	veel	hulp	(o.a.	van	de	lokale	
parochie,	 de	 gemeente	 en	 andere	
organisaties)	worden	huizen	en	bewo-
ners opgekalefaterd en meer betrok-
ken	bij	de	Spaanse	samenleving.

In	 2006	 maakten	 wij	 voor	 het	 Neder-
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Avenida Palma de Mallorca 76
local 3 - Torremolinos
T: 952 057 276 / 629 557 095 /
622072080
www,absolutemedia.es
info@absolutemedia.es

Bent u op zoek naar Nederlandse TV, camera’s in of 
rond uw huis of een goede internetverbinding aan 
de Costa del Sol? Dan bent u aan het juiste adres!

SPECIALIST
Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in ontvangst van televisie signaal via de 

satelliet aan de Costa del Sol. Wij zijn officieel dealer van Canal Digitaal en TV 
Vlaanderen.

SNELLE SERVICE
Altijd snel antwoord via email, whatsapp en telefoon. Maar nog belangrijk-
er: snel bij u aan de deur! Want er is niks zo vervelend dan zonder beeld of 

internet te zitten.

BESTE SERVICE
En dan is het natuurlijk wel zo fijn dat die service in uw eigen taal wordt ver-
leend, door iemand die weet waar hij over praat en u duidelijk en vriendelijk 

te woord kan staan.

Oplossing 
Spaanse 
puzzelpagina
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1. LOS COLORES  
 

         

HORIZONTALES 
 
  1. El color del césped es VERDE. 
  2. El color del chocolate es MARRÓN. 
  3. El color de la piel de los elefantes es GRIS. 
  4. El AMARILLO es el color del sol. 
  5. El color de la sangre es ROJO. 
  6. El color de la nieve es BLANCO. 
 
VERTICALES 
 
  7. El color de las moras es MORADO. 
  8. NARANJA es el color que tienen las mandarinas. 
  9. El color del cielo es AZUL. 
10. El chicle de fresa es de color ROSA. 
11. El NEGRO es el color más oscuro de todos. 
12. El marrón claro se llama beige o BEIS. 

 
 

2. GEZEGDE (DICHO)  
 
      “PARA GUSTO LOS COLORES”  

     7            

     M            

     O             

  1 V E R D E   11  12     

      A    9   N  B     

        D 8  A  E  E     

2 M A R R O N  Z 3 G R I S    

      A  U  R  S     

  4 A M A R  I L L O       

      A           

      N   10        

      J  5 R O J O     

   6 B L  A N C O        

         S        

         A        

Met 
hartelijke 
Dank aan 
Leares 
Spaans 
Mariché 
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VERKOOP HUIS
Waar	moet	u	rekening	mee	houden	bij	de	
verkoop	van	uw	huis	in	Spanje?

Voorbereiding
Voordat	u	uw	woning	in	Spanje	in	de	verkoop	zet,	
moet	u	zorgen	dat	de	hele	papierhandel	in	orde	is.
• Komen	 de	 gegevens	 van	 het	 Register	 en	

het	Kadaster	overeen	met	elkaar?	Dit	zijn	 in	
Spanje	 namelijk	 twee	 verschillende	 instan-
ties.	 Zeker	 bij	 oudere,	 of	 in	 eigen	 opdracht	
gebouwde	woningen,	komt	het	vaak	voor	dat	
niet	 alles	 ingeschreven	 staat	 of	 dat	 er	 grote	
verschillen	zijn.

• Is	de	woning	correct	op	uw	naam	ingeschre-
ven?

• Rusten	er	geen	lasten	op	het	huis?	
• Zijn	 alle	 noodzakelijke	 documenten	 voor-

handen,	 zoals	 het	 energielabel	 (certificado	
energético),	 de	 bewoonbaarheidsverklaring	
(“licencia	 de	 primera	 ocupación”	 of	 “cédula	
de	habitalidad”).	Indien	er	een	gemeenschap	
van	eigenaars	is,	dient	er	ook	een	certificaat	
te zijn dat u bij bent met de betaling van alle 
bijdragen/servicekosten.

U moet bij de verkoop met de volgende belastin-
gen	en	inhoudingen	rekening	houden:	

Gemeentelijke meerwaardebelasting (Plusvalía)
Een belasting gebaseerd op de waardestijging 
van	de	grond.	De	berekening	van	deze	belasting	
is	gebaseerd	op	drie	dingen.	Ten	eerste,	de	ligging	
van	het	onroerend	goed.	Ten	tweede,	de	waarde	
van	het	perceel	in	het	kadaster.	En	ten	derde,	de	
periode	van	eigendom	van	het	onroerend	goed.		

Vermogenswinstbelasting
De winstbelasting wordt berekend op basis van 
het	verschil	tussen	de	aan-	en	verkoopprijs	zoals	
vermeld	in	de	notariële	akte.	Eventuele	belastin-

G ezo n d h e i dN i e u w s  u i t  S p a n j eJ U R I D I S C H

gen	en	kosten	waarvan	u	de	factuur	kunt	voor-
leggen,	kunnen	in	mindering	worden	gebracht.	

Inhouding niet-ingezetenen 
In	het	geval	u	niet	fiscaal	resident	in	Spanje	bent,	
moet	 de	 koper	van	 uw	woning	 3%	van	 de	ver-
koopprijs	in	de	notariële	akte	inhouden.	De	koper	
moet dit bedrag op de rekening van de Spaanse 
belastingdienst	 storten.	 De	 verkoper	 kan	 aan-
spraak maken op teruggaaf als zijn belasting-
plicht	minder	dan	3%	is.

Makelaarscommissie
Als	u	gebruik	maakt	van	een	makelaar	moet	u	de	
overeengekomen	commissie	betalen.	

Laatst betaalde facturen
De	 verkoper	 moet	 kopieën	 overleggen	 van	 de	
laatst	betaalde	facturen.	Denk	hierbij	aan	gas,	wa-
ter,	elektra	etc.	De	betalingen	moeten	up	to	date	
zijn	om	het	huis	te	kunnen	verkopen.
IBI	(OZB)
De	verkoper	 moet	 een	 certificaat	 overhandigen	
dat bewijst dat de betalingen van de IBI up to date 
zijn.	Verkoper	en	koper	maken	in	de	praktijk	een	
onderhandse	afspraak	over	het	bedrag	van	de	IBI	
dat	elke	partij	moet	betalen	(naar	rato).	
Wij	hopen	dat	u	zo	wat	meer	duidelijkheid	heeft	
gekregen omtrent de zaken waar u bij verkoop 
rekening mee dient 
te	houden!
 
Wilma van den 
Boogaard

Advocate bij  
Espejo Saavedra & 
Van den Boogaard 
Abogados.
Email: wilmavd-
boogaard@gmail.

Oplossing 
Spaanse 
puzzelpagina
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Nadat we een week een beetje 
waren bijgekomen van de reis 
door de ruige en hoge bergen 

die Frankrijk van Spanje scheiden, 
lieten we wat zieken achter. Het 
reisgezelschap was door de komst van 
de Grandes en Hidalgo’s gegroeid tot 
zo’n 400 man. We waren vol bepakt 
en beladen, bijvoorbeeld met de tent 
waarin Filips en ik overnachtten: die 
was ruim, de vloer bedekt met warme 
kleden en langs de wanden hingen de 
bedienden kostbare wandtapijten uit 
Vlaanderen 

De tocht naar Miranda del Ebro 
ging westwaarts, langs de voet 
van de Pyreneeën, de donkere 
weg was ingesloten door 
steile bergwanden, begroeid 
met dichte dennenbossen. 
Het pad was smal, bedekt 
met sneeuw en de lastdieren 
liepen snuivend over de weg, 
makkelijker dan de paarden. 
Soms was er aan de linkerkant van 
de weg een diepe ravijn en ik was blij dat we 
onderweg in een klooster of een oude burcht 
konden overnachten. De herbergen waren 
vol met niet alleen mensen, maar ook met 
de dieren van de omliggende boerderijen, 
zodat ik liever in onze tent verbleef. Onze 
edelen maakten rond drie uur in de namiddag 
kwartier, zodat zij konden jagen. Mijn her tog 
deed mee, tegen mijn zin, maar hij liet zich niet 
tegenhouden. De Spaanse edelen snoefden 

over de jacht op de beren, gevaarlijke beesten 
die nu gelukkig hun winterslaap hielden. Wel 
was er een Pyreneese Puma, een gevaarlijk 
roofdier die de mens liever meed, totdat 
het toeval een ontmoeting forceerde. 
Spannende verhalen. Het wild in de bossen 
was ruim voorhanden, zodat onze jagers 
met loopvogels, konijnen, zwijnen en herten 
naar het kamp terugkeerden. De buit werd 
door de leden van ons gezelschap bekeken. 
De jagers werden met toejuichingen beloond 
voor de maaltijden met gegrild wild. Bij het 
ochtendkrieken werd er kort ontbeten en 
ver trok de karavaan. De weg leek eindeloos. 
Na iedere bocht liep de weg verder, de hoop 
de Castiliaanse hoogvlakte te zien bleek 
steeds ijdele hoop. Een nacht moesten we 
zelfs in een kerkje overnachten, de priesters 

vol trots de koningsdochter onderdak 
te mogen bieden. Het was soms zo 

koud dat de ruiters met dekens 
om reden. Bij ieder gehucht 
werden we door de plaatselijke 
bevolking toegejuicht. Het 
lokale dialect maakte het mij 
onmogelijk met de bewoners 

daar te spreken. Na een zware 
reis van twee weken sloegen wij 

onze tenten op en lag er een vlak 
landschap voor ons, zoals in de Lage Landen. 
De stad Burgos lag nog twee dagen reizen 
van ons weg en het leek wel alsof iedereen 
daar zo snel mogelijk wilde zijn. Langs de 
oevers van de rivier de Arlanzón trokken 
wij verder, tot dat ik eindelijk in de ver te de 
torens van de kathedraal ontwaarde. Burgos!, 
de stad van El Cid, de grote held, en door 
dichte drommen van juichende mensen 
bereikten wij de hoofdpoort van de stad, 

ANDALUSIË een geschiedenis
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ANDALUSIË een geschiedenis
de Puerta Santa Maria. 
Ik reed te paard naast 
Filips. Voor de poort 
werden wij opgewacht 
door de bisschop, de 
afgevaardigden van 
het kapittel en de 
stadsmagistraten. Het 
warme welkom deed ons 
goed, we waren er allen 
zonder kleerscheuren 
van af gekomen. 

Slechts een paard met 
bepakking was gestruikeld 
en in het ravijn getuimeld. 
Later bleek het dier een 
deel van mijn juwelen 
te hebben vervoerd. De 
lokale bewoners zouden 
er wel goed mee zijn. De 
stoet bewoog langzaam 
richting de kathedraal 
en we kregen een eenvoudige mis, waarop 
ik in alle rust kon bidden en danken voor 
mijn behouden komst hier te Burgos. 
De kathedraal is een bijzonder imposant 
gebouw. Filips keek zijn ogen uit. De muren 
zijn vol met prachtige schilderijen, ook uit de 
Lage Landen. Het statige, donkere gebouw 
is oud en gigantisch. Filips wilde per se het 
graf van El Cid zien; Daar lag hij, naast zijn 
vrouw Jimena. De bisschop ver telt over zijn 
heldendaden. De bisschop ver telt, een tolk 
ver taalt: “Bij een veldslag doodde hij eens 
meer dan 300 Moren, eigenhandig. Zijn 
beroemde zwaard Tizona ligt daar naast hem, 
in een speciale kist. De ultieme vechtersbaas 
stier f bij het beleg van Valencia – naar men 

zegt gewoon in zijn bed, wegens uitputting 
en een griep - en de Moren waren dolblij 
dat bericht te horen. Onze legers zagen 
hun vreugdevuren en hoorden tromgeroffel 
en feestmuziek. Het gaf hen extra moed en 
motivatie de slag met het leger van El Cid en 
de soldaten van een naburig Moors rijk, aan te 
gaan. Maar de vrouw van El Cid bedacht een 
list. Jimena liet het lichaam van haar held, in 
volle wapenuitrusting, met open vizier en zijn 
open ogen, met zijn persoonlijke banier, op 
zijn paard vastmaken. Het beroemde paard 
heette Babieca. (Idioot) Toen El Cid, Rodrigo 
Diaz de Vivar, een paard moest kiezen wilde 
hij de onstuimige hengst die niemand op 
zijn rug duldde. Zijn peetvader, de monnik 
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Pedro El Grande riep 
uit: idioot! Na de dood 
van El Cid kon opnieuw 
niemand Babieca 
berijden. Het dier werd 
uitzonderlijk oud en 
men kan zijn graf nog 
steeds bewonderen op 
de begraafplaats van 
Sevilla”. 
De babbelzieke 
bisschop ver telde 
verder. Filips hing 
aan de lippen van de 
tolk. Hij vervolgde: 
“Toen het leger van 
de Almoravids plots 
geconfronteerd werd 
met de dood gewaande 
El Cid, het lichaam 
galoppeerde vooraan tussen de cavalerie, 
raakten de tegenstanders in paniek: Hoe 
kon men iemand bevechten die onsterfelijk 
was? De strijd werd gewonnen. Die kist…”  
De magistraat onderbrak de bisschop. “We 
moeten gaan, we mogen de graaf niet laten 
wachten”. 

Het gezelschap ver trok. Voorts ging het weer, 
de straten versierd met vlaggen en tapijten, 
nu naar het paleis van graaf Don Bernardo 
de Velasco, de oppermaarschalk van Castilië. 
De ontvangst was plechtig en har telijk 
tegelijker tijd. Wat een indrukwekkend mens 
was die Don Fernando. Een reus van een 
vent met een woeste baard en een groot 
zwaard aan zijn zijde. Net zo groot als Tizona 
van El Cid. Met vurige donkere ogen die 
schitterden in zijn hoofd. Met een bulderende 
lach pakte hij mijn armen en bekeek mij: Hij 
verklaarde nog steeds van mij te houden. 
Filips keek ervan op, nadat hij de ver taling 
hoorde, Het prachtige paleis kende ik nog uit 

mijn kindertijd, daar hebben wij veelvuldig 
gewoond. In de volksmond wordt het 
Casa Cordon genoemd, omdat de entree 
van het gebouw werd versierd met het 
koord van de orde van Sint Franciscus. Hier 
ontving mijn moeder Columbus en keurde 
zijn plannen goed. Eenmaal in de ridderzaal 
werd het glas geheven, waren er dansers 
met luide muziek van een groot orkest. 
Zangers deden hun best, de nar deed de 
graaf na, met een grote valse baard om 
bulderde hij van de lach en de aanwezigen 
lachten mee. Wat een feest.

De graaf was vroeger gewoon zijn 
persoonlijke slaapvertrekken aan mijn 
ouders te gunnen, Mi casa es su casa. Ik 
ben vereerd dat Filips en mij deze eer 
opnieuw wordt gegund. Nou ja, ik ben de 
toekomstige koningin van Castilië, en ik ben 
van plan de troon met mijn man te delen, 
net zoals mijn ouders dat hebben gedaan. 
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Ik ben blij weer eens samen met Filips een 
goed bed te delen. Ons huwelijksleven 
was er bij de barre tocht een beetje bij in 
geschoten. De bagage wordt uitgeladen en 
naar onze ver trekken gebracht. Mooi, ik zal 
me voornaam en edel kleden. De Grandes 
waren allen opnieuw deftig gekleed, nadat 
mijn ouders de rouw omtrent de dood van 
Juan en mijn neef je hebben opgeheven. 

Ik ben van plan hier twee weken te blijven. 
Pas begin maart zullen we verder trekken. 
Don Bernardo heeft de feestzaal bijzonder 
mooi versierd en er werd een fantastisch 
diner aangeboden. De keuken is hier totaal 
anders dan in het zuiden van het land. Veel 
wild natuurlijk, deze tijd van het jaar. Eens 
was Burgos de hoofdstad van Castilië, 
voordat mijn moeder besloot dat de nieuwe 
hoofdstad van heel Hispania Granada zou 
worden. Don Bernardo is er nog rouwig 
om. Ik zit naast zijn vrouw, een veel te jonge 
Portugese die van verlegenheid niets durft 
te zeggen. Ik negeer haar op Koninklijke 
wijze. De graaf zit aan mijn rechterzijde. Hij 
wordt op zijn beurt gef lankeerd door Filips. 
Filips zit naast een dochter van Bernardo, 
een schone roodharige meid met een 
glanzende groene jurk die prachtig bij haar 
haren kleur t. Filips maakt werk van de 
jonge dame. Ik hoor haar giechelen. Mooi, 
denk ik, dan is hij straks zo opgehitst dat ik 
vanavond niet te klagen zal hebben. Maar 
dat valt uiteindelijk tegen, Mijn man drinkt te 
veel van de zware rode wijn die ten zuiden 
van de stad, langs de rivier de Duero wordt 
verbouwd. Dat gebeurde hier al sinds de 
tijd van de Romeinen. Mijn liefde bedrijver 
valt bijna in de slaapkamer bij het uitkleden 
en voordat ik avances kan maken ligt hij plat 
op zijn buik op het bed, half gekleed. Zijn 
gesnurk zal me het in slaap vallen hinderen. 

Wacht maar mannetje, ik weet hoe vurig jij 
kan zijn met een kater, ‘s ochtends.

Veel Vlamingen en Nederlanders van ons 
gezelschap maken van het twee weeks 
verblijf gebruik van de mogelijkheid 
Santiago de Compostella te gaan bezoeken. 
Wie weet, de wonderen zijn de wereld niet 
uit en komen zij goed Spaans sprekend 
terug. Frans van Busleyden praat veel met 
Filips en probeert zijn adviezen voor mij 
verborgen te houden. Hij gaat ook mee op 
bedevaar t, goed zo, blijf daar maar vrome 
Francof iel. Filips en ik gaan naar het nabij 
gelegen klooster van Miraf lores om het 
graf van mijn ongelukkige grootmoeder 
Isabel eer te bewijzen, zoals ik mijn moeder 
vijf jaar geleden bij het afscheid in Laredo 
heb beloofd. Ook mijn grootvader Juan ligt 
daar begraven. Het bezoek is plechtig en de 
mis prachtig. Het koor zingt veelstemmig 
gregoriaans. Filips geeft een groot 
geldbedrag voor het onderhoud van het 
klooster. Wat een gulle man heb ik toch, 
het waren wel honderd dukaten, zo ver telt 
hij mij.

Thuis berichten van het hof: mijn vader 
zit in Italië, zodat ik mijn moeder, die naar 
Madrid zal reizen, eerder zal ontmoeten 
dan mijn papa. We plannen onze reis 
opnieuw: nu via Valladolid, Medina del 
Campo en verder naar Segovia. Daar 
zullen we enkele weken blijven, voordat we 
doorreizen naar Madrid. Filips is lief en ik 
houd van hem. En hij van mij, zo bewijst 
hij telkens weer. Zijn Spaans wordt steeds 
beter, en, nadat hij wat gedronken heeft, 
brabbelt hij hele zinnetjes, het accent doet 
mijn har t smelten.

.
Peter Langendam

El Cid



Private banking service,
brokerage prices

Spanje: (+34) 951 56 56 56
Nederland: (+31) 20 4990762
Email: info@hugoinvesting.com
www.hugoinvesting.com

Hugo

Private banking service, 
brokerage prices 

Dat kan dus ook
Dat kan dus ook

Hugo


