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

van te voren reserveren. We bekijken het 
even.

Verder vinden we het belangrijk dat we steun 
proberen te geven aan de bedrijven die ons 
altijd hebben gesteund door te adverteren in 
de DVH. U vindt dan ook in deze DVH een 
samenvatting van artikelen over deze bedrij-
ven en we hopen dat u in de nabije toekomst 
gebruik kunt maken van de diensten van een 
of meerdere van deze bedrijven. 

Hebt u een idee hoe we veilig een leuk eve-
nement kunnen organiseren? Laat het dan 
even weten op voorzitter@nccs.es en dan 
gaan we er mee aan de slag.

Wilmar Bliek, voorzitter 

Nu gaat dat zeer binnenkort dan toch weer 
gebeuren. De coronamaatregelen in Spanje 
worden langzaam maar zeker weer versoe-
peld en misschien kunnen we binnenkort 
dan toch eindelijk weer iets als NCCS orga-
niseren. Sterker, tegen de tijd dat u dit onder 
ogen krijgt is het waarschijnlijk wel al zo ver. 
Dan hebben we misschien al een eerste ac-
tiviteit in de nieuwe werkelijkheid achter de 
rug. Er zit immers minstens twee tot drie we-
ken tussen het schrijven van dit artikel en het 
moment dat de nieuwe DVH bij u in de bus 
glijdt.

Ook bij de locatie van onze maandelijkse 
inloopborrel, Valparaiso, wordt uitgekeken 
naar het moment dat we weer terug komen 
om samen het glas te heffen op de rest van 
het seizoen en op het “nieuwe normaal”. Zelf 
zie ik nog niet helemaal hoe we dat moeten 
inrichten want uw veiligheid en uw gezond-
heid blijft voor ons wel het uitgangspunt van 
alles wat er de komende periode wordt ge-
organiseerd. 

Dat betekent dan weer dat we zoveel mo-
gelijk dingen buiten moeten organiseren op 
locaties waar veel ruimte is en we de tafeltjes 
op gepaste afstand van elkaar kunnen zet-
ten en we dan met maximaal tien personen 
rond die tafeltjes kunnen zitten. En misschien 
moet het even iets minder vrijblijvend maar 

De kalender aan de muur in m’n werkkamer vertelt me dat het intussen eind mei is. 

– ruim twee maanden na de ALV van 14 maart. Dus ook ruim twee maanden sinds 

ik een van de medebestuursleden van de NCCS  in levende lijve heb gezien. Wel 

een aantal via WhatsApp en op de computer toen we met Zoom een virtuele inloopborrel 

hadden maar niet dus “en face”, in persoon.

Het blijven vreemde tijden
Evenementen

Kijk voor de laatste berichten over 
evenementen en excursies op de 
website en in de nieuwsbrieven

Málaga in Coronatijd
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Sierra NevadaKustlijn Costa Tropical

• Algarrobo Costa (Torre del Mar). Iedere eer-
ste woensdagochtend van de maand vanaf 
11.00 u in Chiringuito Paradise. in Algarrobo 
Costa, Paseo Marítimo Algarrobo (zie onze 
website voor volledige info). Gastvrouw Kittie 
van der Jagt, tel. 671 052 920. 

• Torremolinos Iedere dinsdagochtend vanaf 
11.00 uur in restaurant Bora Bora,
Calle de los Perros, La Carihuela Torremoli-
nos, op het parkeerterrein vlak voor la Roca. 
Informatie bij Marianne Groeneveld - Verin-
ga, grokogroko@hotmail.com, tel. 636 404 
640 en Kittie van Leusden 0031641467586

KOFFIE AAN DE  COSTA!

K o f f i e o c h t e n d e n

NCCS
KOFFIE-OCHTENDEN

• in Fuengirola kunt u iedere donderdag te-
recht bij Het Trefpunt vanaf 11.00 u aan de 
Paseo Marítimo in Los Boliches/Fuengirola. 
Gastvrouw is al vele jaren lang Martha van 
Straalen. Tel: 952 465 347

• Iedere dinsdagochtend vanaf 11.00 uur wordt 
bij Restaurant NU FLUID, onder auspiciën 
van de Nederlandse Club Costa del Sol, een 
koffieochtend gehouden. Hier ontmoeten 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 onge-
veer 5 km van stad Marbella richting Málaga. 
Na de koffieochtend bestaat de gelegenheid 
om gezamenlijk ergens te gaan lunchen.. Voor 
de komende periode is onze gastvrouw weer 
terug: Daniëlla van Malderen,
Tel. 671 977 298

Calle Santa Teresa 3, Mijas-Costa

Vanwege de beperkingen door het Coronavirus 

gaan de koffieochtenden voorlopig niet door!

Wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte

Bericht van de huisarts
Inmiddels zitten we in het begin van 
de 10e week van de lockdown en 
gelukkig zijn de eerste gunstige re-
sultaten hiervan inmiddels zichtbaar 
geworden. Het aantal Corona-virus 
besmettingen in Spanje is weliswaar 
gestegen tot ongeveer 230.000, 
waarvan er bijna 12.500 Andalucía 
betreffen, maar de besmettings-
graad is inmiddels fors gedaald: in 
Andalucía zijn er over de afgelopen 
14 dagen nog maar 3,7 nieuwe ge-
vallen per 100.000 inwoners bijge-
komen, niet meer te vergelijken met 
de situatie in de tijd van het vorige 
artikel. 

Inmiddels mogen we al weer sinds 2 
weken naar buiten op gezette tijden, en 
ook weer sporten, alhoewel alleen indivi-
dueel, en vanaf vandaag mogen de ter-
rassen van de bars en restaurants weer 
open, waarbij wel de nodige voorzorgs-
maatregelen getroffen moeten worden 
(maximaal 10 personen aan 1 tafel, veilige 
onderlinge afstand aanhouden en dui-
delijke instructies voor de gelegenheden 
voor wat betreft de hygiëne, etc.), maar 
we kunnen elkaar dus weer op sociaal ni-
veau zien en treffen, ook bij elkaar thuis, 
alhoewel jammer genoeg nog steeds 
zonder hug of kus, iets waar we in An-
dalucía bijna niet zonder kunnen. Hoelang 
het nog zal duren voordat dat weer mag is 
nog onduidelijk.  

Inmiddels is ook het wereldwijde gebrek 
aan testmateriaal, effectieve gezichts-
maskers, aantal ziekenhuisbedden, 
opnamemogelijkheden op IC´s, beade-
mingsapparatuur, etc., sterk verbeterd 
en meer en meer wordt geprobeerd 
steeds grotere delen van de bevolking 
op antistoffen te testen in de hoop dat 
het percentage van de bevolking met 
antistoffen boven de 85-90 % komt.  Nu 
is dat nog maar 5%, dus de zo gewens-
te groepsimmuniteit zal voorlopig nog 
ver te zoeken blijven. Op voorhand was 
ook al bijna te raden dat deze ook nooit 
bereikt zou kunnen worden zonder toe-
passing van een effectief vaccin. Dit is in 
de maak, maar het zal zeker nog wel een 
jaar of zo duren voordat dit in voldoende 
mate aanwezig zal zijn. Het is overigens 
wel te hopen dat tegen de tijd dat dit 
vaccin voorhanden is dat het ook alge-
meen toegepast kan worden, en dat de 
anti-vaccin fanaten met hun onweten-
schappelijke en gevaarlijke propaganda 
hierop geen invloed krijgen, anders blij-
ven er in de toekomst onnodige doden 
vallen. 

Gelukkig zijn ook de positieve zaken blij-
ven bestaan en in omvang toegenomen. 
We denken weer meer als groep en niet 
alleen aan ik-ik-ik. We blijven de zorg- en 
dienstverleners danken om acht uur ’s 
avonds, om na (of ervoor, afhankelijk van 
de leeftijdsgroep) het klappen te kunnen 
genieten van enkele uren buiten wan-
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Voor actuele informatie en een in-
teressante, maar ook leuke blog, 
kijk regelmatig op de facebookpa-
gina  van dr. J.O. Landman, even-
eens huisarts aan de Costa del Sol
(https://www.facebook.com/Dr-
LandmanTorremolinosFuengiro-
la/)
Ook onze Nederlandse ambassa-
deur Jan Versteeg schrijft op Face-
book bijna dagelijks een heerlijke 
blog over de Coronaperikelen, 
maar ook over andere al dan niet 
belangwekkende zaken.
Kijk op: https://www.facebook.
com/AmbassadeurJanVersteeg

• Werk zo mogelijk vanuit huis.
• Blijf thuis bij lichte luchtwegklachten 

(verkoudheidachtig). 
• Blijf ook de regels voor ernstige lucht-

wegklachten en hoge koorts volgen: 
maar bel om instructies te krijgen en 
die op te  volgen.

En tot slot: we zijn goed op weg om zon-
der al te veel risico te leren leven met het 
virus rondom ons. Blijf solidair en laat de 
aandacht niet verslappen. SAMEN zullen 
we het redden! We komen er, ook al zal 
het nog even duren. We gaan ervoor en 
laten het virus onze levensmoed en -ge-
luk niet ondermijnen! 
 

Frank Buster, huisarts Costa del Sol

delen. De natuur en het milieu hebben 
zich voor een deel kunnen herstellen 
van de destructieve gevolgen van som-
mige van onze gewoonten! Hopelijk zien 
we dit allemaal in en gedragen we ons 
in de toekomst voortaan wat milieu- en 
natuurbewuster. Onze kinderen en klein-
kinderen zullen het ons ongetwijfeld in 
dank afnemen!

Op economisch niveau zal zich nog heel 
wat moeten herstellen, hopelijk met het 
hiervoor genoemde milieubewustzijn en 
onderlinge solidariteit. Europa zal zich 
nu moeten bewijzen willen we iedereen 
“leven in welzijn” gunnen en toewensen. 
We zullen de verschillen tussen landen 
onderling moeten accepteren en oplos-
sen en elkaar ondersteunen en helpen. 
Of we van de ervaring geleerd hebben 
zal nu moeten gaan blijken!

En wat betreft het individuele?  

Blijf frequent handen wassen (veel effec-
tiever dan het gebruik van allerlei alco-
holische handgels) en contact van (on-
gewassen) handen met gezicht en met 
name van ogen, neus en mond, vermij-
den, een absolute noodzaak! 
• Blijf onderling 1 ½-2 m afstand hou-

den op plaatsen waar mensen bijeen-
komen. 

• Chirurgische gezichtsmaskers helpen 
om, als wijzelf besmet mochten zijn, 
het virus niet over te dragen op een 
ander en zijn dus eigenlijk een morele 
verplichting. 

• Blijf de regels voor hoesten en  of nie-
sen volgen.
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Geen campertochten de afgelopen 
maanden. Niet nodeloos de straat op, 
Geen bezoek aan en van vrienden. 
Gewoon maar een beetje thuis zitten.
Nou, dat is niks voor mij...

Het waren zware weken. Bij tijd en wijle sloeg 
de eenzaamheid enigszins toe. Maar voor-
al ook verveling en de alles overweldigende 
saaiheid. Hebt u dat ook zo ervaren?
 
Maar gelukkig kregen we vrijdag de 15e mei 
het bericht dat ook de provincie Málaga vanaf 
18 mei dan eindelijk naar fase 1 mocht. Dus: er-
opuit! Klein tochtje maken, terrasje opzoeken, 
lekker drankje in de zon.
 
Wat had ik me daar op verheugd. Gezellig op 
een terras even bijkletsen met een vriendin en 
van de versoepelende maatregelen profiteren.
 
Het terras was druk, maar top ingedeeld met 
prima onderlinge afstand van de tafeltjes, keu-
rig schoongemaakt en volop handgel beschik-
baar. Dus daar lag het niet aan.
 
Maar wel aan een paar aanwezige gasten. Die 
van tafel naar tafel liepen, overal armen om 
elkaar heen, elkaar zoenend. En nou snap ik 
dus niet waar dat voor nodig was. Want virtuele 
armen om elkaar heen en luchtzoenen zijn - 
als je toch al naast elkaar zit - toch ook prima? 
En waarom een risico vormen voor jezelf, de 
andere gasten en zeker ook voor de uitbater? 
Over drie weken weer in een nieuwe lockdown 
dan? Mijn tafelgenote en ik vonden het teleur-
stellend.
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AVONTUREN MET DE C AMPER

TELEURSTELLEND

Wij (Nederlanders, mensen?) kunnen niet 
zo goed tegen opgesloten zijn, maar ken-
nelijk ook niet tegen deze nieuwe vrijheid!
 
In een korte discussie achteraf via Whatsapp 
met een van de betrokkenen die ik redelijk 
goed ken als een aardige meid, kreeg ik als 
antwoord dat ‘als wij zo angstig waren, we 
maar lekker thuis moesten blijven’. Geen 
leuk statement en het woordje ‘lekker’ in die 
zin stoorde me nog extra als onnodig kwet-
send.
 
Een andere betrokkene suggereerde ons 
op Facebook om te solliciteren naar een 
Spaanse burgerpolitie functie!
 
Als ik de Whatsapp discussie goed begre-
pen heb, moeten wij dus - die helemaal niet 
angstig zijn, maar ons wel aan de opgeleg-
de regels houden - dan maar thuis blijven 
vanwege anderen die zich niet aan die re-
gels willen houden.
 
Is dat niet de omgekeerde wereld?

Mirjam de Vries



Hoe gaat het in deze crisis met
ONZE ADVERTEERDERS?
Op het moment van het maken van 
dit artikel zijn we eindelijk naar fase 1 
gegaan. De redactie hoopt dat onze 
leden de .quarantainetijd veilig thuis 
doorgebracht hebben. Er is echter 
nog een andere groep Nederlanders 
en Belgen die voor een groot deel 
veel zwaarder getroffen zijn, namelijk 
onze adverteerders. Wij hebben ze 
allemaal benaderd met een paar vra-
gen Lees hierna over hun belevenis-
sen en plannen in deze hectische tijd.

 10 
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We stelden aan iedereen dezelfde vragen.
Vraag 1: wat heeft de Coronacrisis tot 
nu toe voor uw bedrijf betekend? Wat 
waren uw meest opvallende ervarin-
gen?

Vraag 2: hoe ziet u de toekomst voor 
zich? Wat zijn uw plannen voor de na-
bije toekomst?

Vraag 3: wat kan De Vliegende Hollan-
der (of Nederlandse club) voor uw be-
drijf betekenen? En wat kan uw bedrijf 
voor de lezers betekenen?

J&E Systems - 
Judith Blankenstein
1. Een terugloop in bestellingen en reparaties, mede 

omdat veel van onze klanten terug naar Belgie en 
Nederland zijn gegaan. Wat ons het meeste is 
opgevallen is dat de klanten toch graag contro-
le houden over hun woningen hier en zijn over-
gegaan tot aankoop van camerabeveiliging en 
alarmsystemen.

2. We verwachten dat, zodra de maatregelen wat 
versoepelen, er (helaas) meer inbraken zullen 
zijn en dat wij daardoor hopelijk weer wat meer 
kunnen gaan omzetten. Ook denken we dat veel 
Nederlanders weer terug zullen komen zodra de 
grenzen open gaan.

3. DVH kan misschien voor alle adverteerders een 
artikel maken over het feit dat de bedrijven nog steeds werkzaam zijn na de Coronacrisis 
en dat wij als bedrijf nog altijd klaar zullen staan. Ons assortiment is met de jaren gigantisch 
gegroeid, vooral op het gebied van CCTV en alarmsystemen, maar ook op TV en hifi ge-
bied blijven wij onze klanten voorzien van het beste materiaal op de markt.

Restaurant het Trefpunt - 
Marjolein en Kees
1. Voor ons bedrijf is het een enor-

me aanslag op onze reserves en 
dat is nog niet afgelopen. We ver-
wachten daar zeker nog een jaar 
aanspraak op te moeten maken. 
We zijn gedurende de gehele 
periode gesloten geweest en 
hebben geen thuisbezorging  of 
afhalen gedaan. We hebben de 
tijd gebruikt om eens echt tot rust 
te komen en tijd te hebben voor 
de kinderen. Voor hen is het ook een hele moeilijke tijd, zonder persoonlijk contact met 
de leraren en weinig contact met vriendjes. Dus dagelijks drie keer met z´n allen rustig aan 
tafel om te eten (dat gebeurt anders nooit) en veel spelletjes spelen samen.

2. We zijn van plan om de eerste woensdag van fase 1 weer open te gaan met 6 dagen in de 
week. Van 11 tot 15.30 en van 18.00 tot 22.00 uur. Daarna is het afwachten hoe het allemaal 
verloopt. We hebben ons uitgebreid geinformeerd over de vereisten en voorschriften. We 
gaan beiden mondkapjes dragen, de inrichting zal een stuk minder gezellig zijn doordat 
we niet met linnen tafelkleden kunnen werken en ook stoelen zonder kussens. Verder nog 
meer schoonmaken dan we al deden. Hopelijk is er begrip van de gasten dat er gewacht 

Binckbank Spanje - 
Kaspar Huijsman
1. Al voor er sprake was van een lock-

down in Europa, kregen beursexperts 
Taco, Martin en Kaspar tientallen te-
lefoontjes per dag van beleggers. De 
beurskoersen gingen fors onderuit 
en mensen hadden veel vragen. “We 
maakten lange dagen om iedereen 
te woord te staan. Eerst vanuit kan-
toor en daarna vanuit huis” aldus di-
recteur Kaspar Huijsman.

2. Inmiddels werkt een deel van het personeel weer vanuit kantoor. “Het blijft druk, de paniek 
is voorbij, veel mensen zien juist nu kansen op de beurs. Wij helpen hen met het opzet-
ten van een strategie die bij hun wensen en mogelijkheden past” vertelt Kaspar. Op de site 
binckspanje.com en op facebook staan regelmatig updates over de stand van zaken op de 
beurs zodat beleggers altijd over voldoende informatie beschikken.

3. Op dit moment gebeurt alles nog via de telefoon, skype of mail maar binnenkort kunnen 
beleggers weer voor een persoonlijke afspraak naar kantoor komen. “We hebben alle voor-
zorgsmaatregelen genomen zodat we weer samen met een belegger om tafel kunnen 
zitten, persoonlijk contact is toch prettiger” zegt Kaspar. Om drukte en ongemakkelijke situ-
aties te voorkomen moet er wel een afspraak gemaakt worden. (+34 952 924 011 of een mail 
sturen naar info@binckspanje.com).



moet worden omdat een tafel en stoelen eerst helemaal moeten worden ontsmet voor ze 
plaats kunnen nemen.. Verder zijn we in gesprek met reisorganisatie Sunweb die hun gasten 
vouchers aan gaan bieden voor lunch en/of diner bij ons.

3. Via social media en messenger hebben we contact onderhouden met een aantal lieve le-
den van de Nederlandse club. We zijn al zoveel jaren de plek van de koffieochtend dat het 
voelt alsof we familie zijn. Eerlijk gezegd hebben wij nog geen goede kijk op óf en hoe we 
de koffieochtend kunnen doorzetten zolang de beperkingen gelden, maar zo gauw het 
kan willen wij weer graag die plek zijn. Mensen die bij ons willen komen eten willen we ten 
zeerste aanraden van te voren te reserveren, want met de huidige regels hebben we slechts 
5 tafels ter beschikking.

Hak & Rein Vos - mr. Judy Tromp
1. Op het hoofdkantoor in Lelystad gaan de (ad-

vies)gesprekken en het passeren van notarië-
le akten voor onze cliënten met bezit in Spanje 
die nu in Nederland verblijven gewoon door, 
uiteraard met inachtneming van de meest 
strikte voorzorgs- en hygiënemaatregelen. 
Helaas  kunnen cliénten voorlopig nog niet 
terecht op onze vestiging in Marbella, dit kan 
pas als onze notaris Judy Tromp weer naar 
Spanje mag vliegen. Maar een goed alterna-
tief is gelukkig het voeren van besprekingen 
via videobellen (skype, facetime etc.). Hier 
wordt veel gebruik van gemaakt. Het onder-
tekenen van testamenten moet wel plaatsvin-
den in persoon en op het Nederlandse hoofdkantoor, veel andere akten kunnen gelukkig 
per volmacht worden ondertekend.. De meest opvallende ervaring was wel dat er de af-
gelopen weken op het hoofdkantoor in Lelystad enkele keren zelfs akten zijn gepasseerd 
terwijl cliënten in hun auto zaten op het parkeerterrein van ons kantoor. Het ging dan om ou-
dere en kwetsbare mensen die (extra) bezorgd waren over hun gezondheid. De akte werd 
dan door de notaris op de motorkap getekend. Een soort drive-in notaris dus…

2. In de nabije toekomst zullen veel besprekingen nog plaatsvinden via (video)bellen. Men-
sen raken hier steeds meer aan gewend. Dit biedt ook voordelen: de kinderen kunnen met 
videobellen bijvoorbeeld gemakkelijk bij het gesprek betrokken worden, hetgeen vooral 
nuttig kan zijn als het gaat om nalatenschapsbesprekingen. Zodra het mogelijk is zal notaris 
Judy Tromp naar Spanje vliegen om weer besprekingen te doen op het advieskantoor in 
Marbella. Tot die tijd zullen wij genoegen moeten nemen met besprekingen op afstand. 
Op de kantoren in Lelystad en Albir werken wij ondertussen hard door aan alle lopende en 
nieuwe dossiers, zoals onder andere de advisering op het gebied van (levens)testamenten, 
specifiek met het oog op Spaans bezit, en de afwikkeling van nalatenschappen, uiteraard 
inclusief het opstellen en passeren van de desbetreffende notariële akten.

3. In Nederland zijn wij notaris. In Spanje zijn wij juridisch adviseur. Een notaris wordt vaak ge-

zien als een ‘stempelaar’, waardoor het feit dat het gespecialiseerde juristen zijn vaak weinig 
aandacht krijgt. Juist de mensen met bezit in Spanje hebben meer baat bij een grondig 
doordacht advies dan aan een standaardakte (met die bewuste ‘stempel’), vanwege de 
‘grensoverschrijdende’ juridische en fiscale aspecten. De Vliegende Hollander kan wellicht 
iets doen om die boodschap uit te dragen in het belang van alle Nederlanders met bezit in 
Spanje. Uiteraard willen wij daarbij op een objectieve en onafhankelijke wijze een bijdrage 
leveren. De mensen moeten weten dat zij de juiste adviseur bij hun situatie kunnen vinden. 
Daarnaast moet de adviseur grondige kennis hebben van de specifieke fiscale effecten in 
Spanje bij gebruikmaking van die typisch Nederlandse testamentaire mogelijkheden.

Royal Beach Bar Pirata
1. Het was een ruïne, een ramp. 

Wat wel heel mooi was, was 
de saamhorigheid die in het 
dorp ontstond.

2. Het gaat erg moeilijk worden, 
we moeten blijven doorstrij-
den om hier doorheen te ko-
men.

3. Een grote ondersteuning en 
zekerheid. Wij bieden een 
prachtig en heerlijk strand-
restaurant.

Multihome Spain - Ad en Ankie
1. Doordat de meeste van onze clien-
ten, (ca. 140) uit Nederland komen en een twee-
de huis hebben, waarvoor wij de schoonmaak, 
het onderhoud, de verbouwingen, en div. an-
dere service verlenen, er op het moment niet 
zijn is er ook weinig werk voor ons. Tevens de 
sleuteloverdrachten voor mensen die hun ap-
partement verhuren is momenteel niet aan de 
orde.

2.  Is moeilijk te zeggen omdat we niet weten hoelang deze crisis duurt, wel gaan we regel-
matig kijken naar de appartementen hoe het eruit ziet en controleren we alles. Ook hebben 
we een apparaat dat ervoor zorgt dat in een appartement de lucht schoon wordt, vrij van 
schimmel en vocht zodat het appartement fris en fruitig ruikt, dit gebruiken we in de toe-
komst wanneer de mensen weer komen.

3. Positief blijven en elkaar wat gunnen, contacten. onderhouden. Aan de lezers: heb je vragen, 
vraag het ons
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FreehomeEstates - Shirley en Frank
1. Onze afdeling vakantieverhuur is heel duidelijk 

geraakt door het stilleggen van de reiswereld. 
Onze klanten zijn bezorgd en bestoken ons da-
gelijks met veel vragen betreft hun vakantie en 
eigenaren zijn bang hun inkomen te verliezen. 
Wij behandelen alle vragen en zorgen voor 
onze klanten zoals  altijd, maar nu kunnen wij 
helaas niet altijd de meest ideale oplossing 
bieden. Waar mogelijk verzetten wij een  vakantie naar een datum in de toekomst, veelal 
voor 2021 en anders proberen wij met een compensatie of voucher de klant tevreden te 
houden. Het is een zeer zorgelijke situatie die extra aandacht vergt van ons allemaal. Uiter-
aard willen wij ook geen business verliezen en hopen wij op medewerking van onze eige-
naren en klanten, want het is belangrijk elkaar te helpen om deze crisis te boven te komen.  
De verkoopafdeling mocht weinig tot niets doen, veelal omdat klanten niet kunnen komen. 
Echter stilzitten doen we niet en zijn wij volop bezig met de toekomst.

2. Wij investeren juist nu  in ons bedrijf!  Om te beginnen zal Freehomeestates vanaf nu verder 
gaan onder de naam Buena Vida Spain. Een positieve naam voor een bedrijf dat werkt 
en bijdraagt aan een mooier leven voor vele mensen. Wij lanceren een nieuwe website 
en bieden uitgebreidere service aan onze klanten. Denk aan, controles van uw eigendom, 
onderhoud en renovatie, opfrissen of volledig opnieuw inrichten van uw woning. Wij helpen 
u minder zorgen te hebben over uw eigendom in Spanje en zijn uw direct Nederlandse 
contact waar u op kunt rekenen.

Seydlitz notarissen - Frits von Seydlitz
1. Na een korte periode waarin alles bevroren leek, konden de 

werkzaamheden snel daarna, weliswaar in enigszins aange-
paste vorm, worden opgepakt. Aangezien cliënten voor het 
passeren van akten fysiek aanwezig dienen te zijn op kan-
toor is een streng coronaprotocol ontwikkeld om het teke-
nen zowel voor cliënten als medewerkers zo veilig mogelijk 
te laten verlopen.

2. Het is evident dat Spanje economisch zwaar te lijden heeft 
en nog zal krijgen door de coronacrisis. Hetgeen wellicht zal 
leiden tot minder activiteiten waarvoor onze expertise ver-
eist is.

3. Op dit moment kan men nog niet naar Spanje reizen on-
danks dat men bijvoorbeeld een huis in Spanje wil kopen of 
verkopen. Wij kunnen lezers van dienst zijn door in Spanje 
rechtsgeldige volmachten op te stellen zodat deze trans-
acties toch doorgang kunnen vinden ondanks dat men zelf 
niet fysiek in Spanje aanwezig kan zijn.

Zelanus internet services - Dirk Vos 
1. Wat betreft werkomgeving is er niets veranderd, 

wel mis ik de ontmoetingen en etentjes met mijn 
klanten, verder is het geen kroontjes “crisis” voor 
ons, want juist een aantal klanten willen een shop 
aan hun website toevoegen bv de visboer die eer-
der alleen maar aan restaurants leverde, levert nu 
aan huis bij particulieren (dit is mogelijk omdat een 
groothandel in Spanje 30% van zijn verkoop direct 
aan particulieren mag doen)

2. :Een aantal klanten die nu thuis alles op orde heb-
ben zijn nu bezig om hun website te verbeteren en 
er komen ook nieuwe klanten bij, doordat wij sa-
menwerken met andere zelfstandigen bv Google mensen (deze kunnen de zaak van de 
klant in 360º filmen of het huis wat in de verkoop staat, etc.) zie ik de toekomst rooskleu-
rig tegemoet.

3. Aangezien de meeste leden van de NCCS niet meer actief werken zie ik de NCCS als 
een leuke club om bij elkaar te komen en gezellig wat tijd door te brengen, helaas heb 
ik daar zelf weinig tijd voor maar andersom kan ik misschien wel wat voor de club bete-
kenen aangezien het andere kroontjes virus steeds erger word  en steeds moeilijker van 
echt is te onderscheiden en ik hier misschien een paar artikelen over kan publiceren om 
te voorkomen dat leden hier in trappen en met een lege bankrekening eindigen?

Totaal Projekt Service - Arnold Hille
1. 1) Een paar tijdelijke aanpassingen i.v.m perso-
neel en planningen.  2) Dat het relatief snel tot een 
totale lockdown kwam en dat het ineens heel 
rustig was (positief)
2. :1) Goed, Mensen zullen blijven investeren in 
vastgoed. 2) Geen veranderingen in de plannen, 
we kunnen gewoon doorwerken.
3 1) Het was fijn dat jullie ons (adverteerders) be-
naderd hebben om iets extra’s te doen. 2) Als ie-

mand van uw lezers zoekt naar kwaliteitsrenovaties of -verbouwingen, zijn wij steeds bereik-
baar voor een vrijblijvende offerte en advies.

Ben Kunst Real Estate
1. Mij is opgevallen dat mijn relaties de behoefte hebben contact te houden en zelfs veel 

meer met mij delen dat ‘de deal’ die aanstaande is of misschien wel niet doorgaat. Het is 
nog persoonlijker geworden. We zijn een beetje familie geworden. Het werk en de onder-
steuning is doorgegaan zonder concrete afhandelingen maar meer informerend via de mail 
en telefonisch. We wachten allemaal op mobiliteit. 
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2. De toekomst zal zijn veranderen. Ofschoon ik denk 
dat de economie volgend jaar weer opveert. Gespro-
ken wordt over een groei ongeveer ter grootte van 
de te verwachten krimp. Of dat zo zal zijn moeten we 
nog zien. Persoonlijk ben ik zakelijk niet pessimis-
tisch. Ik heb een klein kantoor met weinig overhead 
en relatief een loyaal en groot netwerk waar altijd be-
weging in zal blijven zitten. Dat daarin wensen en be-
hoeftes kunnen veranderen is duidelijk maar daarin 
zal mijn persoonlijke gerichtheid en aandacht altijd 
van toegevoegde waarde kunnen blijven.

3. Ik hoop dat we er een beetje bewuster door gaan 
leven en dat echte hulp en gemeende aandacht blij-
vertjes worden. En om met een cliché af te sluiten; 
“laten we een beetje op elkaar letten”. Meer is niet 
nodig.

The Family Bar - Tony en Claudia
1. Een hele hoop ellende en stress, ik kan er geen an-

der antwoord op geven! Hopelijk is het allemaal snel 
voorbij en kunnen de toeristen weer komen en wordt 
alles weer snel normaal! 

2. Wij willen voor de toekomst heel graag door gaan 
met de Family Bar en hopen dat het maar net zo druk 
mag worden als voor de Corona crisis! De Family Bar 
is een deel van ons leven.

3. Een mooie advertentie om de mensen zonder angst weer op de been te krijgen! Hygiëne 
staat ook bij ons hoog in het vaandel!

Advocate Wilma vd Boogaard
1. We zijn vanuit huis gaan werken en bepaalde zaken zijn toe-

genomen. Cliënten die hun huur niet meer kunnen betalen 
(ondernemers en particulieren), het opstellen van huurcon-
tracten voor tijdelijke verhuur in plaats van toeristische ver-
huur. Veel cliënten willen geregistreerde partners worden. 
En helaas meer nalatenschappen en echtscheidingen door 
het Coronavirus. 

2. Wij zijn van mening dat dit tijdelijk is en dat we er als samen-
leving weer bovenop komen. We verwachten een opbloei 
van de toeristische verhuur en de vastgoedmarkt, aange-
zien de prijzen zullen dalen. Er zal dus veel werk voor ons 
aan de winkel zijn!

3. Het is altijd fijn dat mensen ons via de Vliegende Hollander of de Nederlandse Club leren 
kennen. Wij zijn er om problemen te voorkomen en op te lossen waardoor de Nederlan-
ders aan de Costa del Sol onbezorgd kunnen leven!

InSpanje.nl - Else Beekman
1. Voor mijn bedrijf/nieuwswebsite over Spanje In-

Spanje.nl betekent de coronacrisis vooralsnog veel 
goeds. Nederlanders en Belgen willen nu meer 
dan ooit op de hoogte blijven van wat er gebeurt in 
Spanje, zo blijkt uit onze flink toegenomen bezoe-
kerscijfers. Daarom nemen we nu meer dan ooit 
onze taak serieus om bovenop het nieuws te zitten 
en er met onze kleine redactie voor te zorgen dat we 
goed weergeven wat er in Spanje gebeurt en wordt besloten over onderwerpen die onze 
doelgroep aangaan. We baseren ons daarbij altijd op meerdere bronnen, waaronder de 
overheden zelf.

2. De toekomst ziet er als gevolg van economische problemen zorgelijk uit. Ook zal het co-
ronavirus nog wel een lange tijd onder ons zijn.. Om wat inkomsten betreft flexibeler te zijn, 
werken we nu hard aan het volledig vernieuwen van onze reiswebsite MeerSpanje.nl. We 
vertrouwen erop dat Spanje, zodra de grenzen weer open zijn, een zeer geliefde vakantie- 
en/of overwinterbestemming blijft. 

3. De Vliegende Hollander kan ons helpen door de leden van de NCCS van ons bestaan op 
de hoogte te houden. Daarom is er al een samenwerking. Op onze beurt kunnen we met 
InSpanje.nl en MeerSpanje.nl leden op de hoogte houden van het Spaanse nieuws en tips 
geven voor leuke trips en bezienswaardigheden in hun Spaanse omgeving.

Jocase - Petra Lagrand
1. De Coronacrisis heeft voor ons extra werk opgeleverd 

omdat wij een essentiële dienst zijn voor onze cliën-
ten en bedrijven om deze overeind te houden dmv 
aanvragen van subsidies voor zelfstandigen en be-
drijven en speciale uitkeringen voor hun werknemers. 
Ons doel is dat na de lock-down de economie weer 
zsm op gang komt.

2. Helaas is de toekomst heel onzeker omdat dit direkt 
afhangt van hoe het coronavirus zich gaat gedragen 
in Spanje én daarbuiten.  Vanwege de afstandsmaat-
regelen werken wij veel on-line en dit maakt het mogelijk om cliënten in elk deel van Euro-
pa te helpen met administatieve en fiskale zaken. Wij proberen de oplossing te zijn voor de 
vele problemen die het coronavirus teweeg heeft gebracht!
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3. De Vliegende Hollander is een belangrijk middel om Nederlanders te informeren over onze 
werkzaamheden. Op dit moment zijn wij druk met de  Spaanse belastingen voor residenten 
én niet-residenten. Wij begeleiden bij aan-en verkoop van onroerend goed, het opstellen 
van Spaanse testamenten en afwikkelen van nalatenschappen. Ook als de client zich niet 
in Spanje bevindt.

Hoorkliniek Eikelboom -Arend
1. De Coronacrisis heeft een impact op ons allemaal, 

zeker ook op de slechthorenden in Spanje. Je zou 
denken dat door de beperking van menselijk contact, 
de relevantie van het hoorprobleem minder is, maar 
juist daarin schuilt het gevaar. Je brein speelt een be-
langrijke rol in het vertalen van spraak naar betekenis. 
Naarmate je minder gesprekken voert, daalt het aan-
tal signalen en verslechtert de verwerkingscapaciteit 
van je hersenen. Vergelijkbaar met de noodzaak om 
op leeftijd te blijven bewegen. Mensen die vragen 
hebben of geholpen dienen te worden,  kunnen di-
rect telefonisch contact met mij opnemen, via het te-
lefoonnummer van het “ hoorcentrum” op mijn auto of 
website www.hoorkliniekeikelboom.es.. Gelukkig heb 
ik ook ten tijde van deze crisis alle hoorproblemen 
kunnen verhelpen, door het opsturen van benodigde 
materialen, ter plekke of zelfs op afstand via een inter-
netverbinding. Uiteraard alle veiligheidsrichtlijnen in acht nemende.

2. Naar aanleiding van de maatregelen zal er een groep mensen met hoorproblemen zijn, 
die langer of permanent aan de Costa del Sol verblijven. Veelvuldig vliegen is in deze tijd 
immers geen goed idee. Deze mensen verdienen aandacht voor hun problematiek. Die 
vinden ze bij onze hoorkliniek en daarmee gaan we samen de oplossing zoeken. Wij blijven 
dus ook in Spanje bereikbaar voor mensen, zelfs bij hen thuis.

3. De Vliegende Hollander is een begrip aan de Costa de Sol en daarbuiten, Met het bij-
behorende bereik kunnen we gezamenlijk onze boodschap voor geinteresseerden delen. 
Slechthorenden weten dan dat ze aan de kust Nederlandstalig geholpen kunnen worden.

K.O.Media design - Maya
1. Moeilijk. Van de ene dag op de andere waren onze inkomsten 

met 60% gedaald omdat andere bedrijven hun activiteiten uit-
stelden of stopzetten. We zijn wat grafisch design werk betreft 
grotendeels afhankelijk van Business-to-Business werk.

2. We hebben de tijd benut om onze website (komedia.es) volledig 
te vernieuwen. Dat was hard nodig en veel werk En inmiddels 
komen de andere werkzaamheden ook weer op gang. We den-

ken wel dat er een aantal blijvende veranderingen zullen zijn. Misschien ook wel goede.
3. Een van onze weinige aktiviteiten in Spanje, maar wel belangrijk. De Vliegende Hollander is 

al een jarenlange activiteit van ons bedrijfje.  Vooral in een tijd als deze is de Nederlandse 
Club een bindende factor tussen de hier aanwezige Nederlanders.

SOS at your service - Anita en John
1. Een moment van bezinning, welke services kunnen wij nog 

meer gaan bieden? Daarom onze website vernieuwd en 
aangepast met meer diensten. Onze ervaring is, dat som-
mige mensen gewoon verder gaan en dit als een tijdelijke 
situatie zien en sommige mensen dit als het einde van de 
wereld bestempelen. Zoals de mensheid in elkaar steekt.

2.   De toekomst gaan wij met volle vertrouwen tegemoet. De 
schouders eronder en doorgaan. Wij hebben er dan ook 
voor gekozen, om thuiszorg en/of seniorenzorg aan ons ser-
vices toe te voegen. Als voorbeeld, u wordt opgehaald om 
samen te winkelen en daarna af te sluiten met een gezellig 
kopje koffie, maar ook de medicijnen klaarzetten, of injecties 
toedienen, dit laatste wordt door professionals gedaan

3. Een actiever beleid voor bedrijven. Ons bedrijf promoten 
dmv een lezing, of iets dergelijks, voor de leden, zodat zij 
ook weten wat wij doen. In een advertentie is het vaak niet 
duidelijk genoeg, dat blijkt.

Nawoord van de redactie
Het was heel veel werk om dit artikel tot stand te brengen.  Alle adverteerders moesten be-
naderd worden (vaak meerdere keren) en overtuigd worden om mee te doen. Dat hebben ze 
allemaal gedaan, zonder één uitzondering. Wat hebben wij toch fantastische meedenkende 
adverteerders.

Maar wat zijn we blij dat we dit artikel hebben kunnen organiseren, want we zijn veel te weten 
gekomen over het wel en wee van onze ondernemers aan de Costa del Sol in de afgelopen 
moeilijke periode. En over hun toekomstplannen en ideeën. We willen graag luisteren naar wat 
zij voor de NCCS kunnen betekenen en hoe wij hun in de komende tijd nog beter kunnen on-
dersteunen.

Wij - de redactie - denken dat we u als lezer een interessant kijkje hebben kunnen geven in het 
commerciële leven van onze adverteerders. Wellicht vragen we hun over enige maanden nog 
eens hoe het er dan allemaal voor staat.

Bij deze bedanken we de deelnemers aan dit artikel zeer hartelijk voor hun volledige en col-
lectieve medewerking. Zoals we al schreven: wat hebben we toch fantastische adverteerders!
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NIEUWS UIT SPANJE
Reuzenhaai gespot voor de kust 
van Málaga

Vrijdag 22 mei werd door verschil-
lende mensen een reuzenhaai 
gespot die rustig voor de kust van 
Málaga zwom. Ondanks zijn afme-
tingen is dit type haai compleet 
ongevaarlijk want heeft geen tan-
den en voedt zich, net als walvissen 
doen, met plankton.

De haai kan 8 meter lang worden en werd 
gefilmd door opvarenden van een bootje. 
Op de beelden is te zien dat het dier zijn 
bek wagenwijd open heeft staan om zo 
de plankton te filteren die hij op zijn weg 
tegenkomt. De video is inmiddels viraal ge-
gaan op de sociale media en de beelden 
werden ook gepubliceerd in de kranten 
SUR, Málaga Hoy, Andalucía Información 
en 101TV Málaga.

Een van de personen die het geluk had het 
dier van dichtbij te bekijken was Antonio Ta-

mayo, mileuagent in de monding van de ri-
vier de Guadalhorce ten westen van de stad 
Malaga. Er zou volgens hem een plankton 
bank hebben gedreven voor de kust waar 
ook veel zeemeeuwen en andere vissen 
op afkwamen. De haai zwom er in rondjes 
omheen om zo ook een graantje mee te 
pikken. Tamayo schat de lengte van het dier 
op 5 tot 6 meter.

Hotelbon voor zorgmedewerkers
Alle regionale overheden in Spanje 
geven momenteel prioriteit aan het 
herstel van de toeristische industrie 
waarbij in eerste instantie de hoop 
is gevestigd op de binnenlandse 
markt. Het provinciaal bestuur van 
Málaga annonceerde daarvoor een 
mooi initiatief.

Aan zorgmedewerkers uit heel Spanje 
worden in totaal 25 duizend hotelover-
nachtingen aangeboden. Daarmee volgt 
de provincie Málaga het voorbeeld van de 
Italiaanse regering die met een soortgelijk 
plan kwam. Margarita del Cid, vicepresident 
van de provincie Málaga, heeft laten we-
ten daarvoor 2,5 miljoen euro uit te trekken, 
die in tegoedbonnen ter waarde van 100 
euro beschikbaar worden gesteld aan alle 
Spaanse medewerkers uit de zorg. Voor 
gebruikmaking van de tegoedbon geldt 
een minimaal verblijf van drie nachten met 
logies en ontbijt. 

Geld voor lokale overheden
In een persconferentie noemt del Cid de te-

goedbon een beloning voor een beroeps-
groep die deze meer dan verdiend heeft en 
die op deze manier gestimuleerd wordt om 
haar provincie Málaga beter te leren ken-
nen. Del Cid richt zich op een voorspoedig 
herstel van het toerisme en wil dit zomersei-
zoen geenszins als opgegeven beschou-
wen. Naast de hotelovernachtingen voor 
de zorgprofessionals, ligt er een voorstel op 
tafel voor een investering van ruim tien mil-
joen euro ten bate van promotiecampag-
nes voor de nationale toeristenmarkt. Del 
Cid ziet een rol voor de lokale overheden 
weggelegd om in deze sector te investeren, 
aangezien zij het dichtst bij de burgers staan 
en als geen ander weten waaraan de ge-
meentes behoefte hebben en waaraan niet. 
In totaal zullen gemeenten in de provincie 
een bedrag van 70 miljoen euro ontvangen 
die besteed moet worden aan het creëren 
van nieuwe banen en het stimuleren van 
de economie. 17 miljoen euro zal worden 
besteed aan een ontwikkelingsplan voor 
werkgelegenheid in de landbouw wat vol-
gens del Cid een goede impuls is voor de 
gemeenten in het binnenland. 4,9 miljoen 
euro is bestemd voor hydraulische infra-
structuur van 17 gemeenten in de regio An-
tequerra. 1,8 miljoen euro zal gaan naar het 
kustpad Senda Litoral.  
“Meer en beter toerisme, meer liquiditeit 

voor de gemeenten zodat de provincie 
Málaga haar economie zo snel mogelijk 
weer kan oppakken met uitbreiding van de 
werkgelegenheid en nieuwe mogelijkhe-
den voor ons allemaal”, aldus del Cid. 

Recyclen loont voor dorpen
In de buurt van Sevilla werken ze-
ven plattelandsdorpen samen met 
een op duurzaamheid gerichte af-
valverwerker. De opbrengst van 
gerecyclede lege verpakkingen 
gaat naar verenigingen zonder win-
stoogmerk in de regio.

Milieubewuste afvalverwerking
Campiña 2000 is een samenwerkingsver-
band tussen zeven dorpen op het platte-
land rond Sevilla. Deze vereniging is zo’n 
dertig jaar geleden opgericht met als doel 
het huishoudelijk afval van ruim 105.000 in-
woners te verwerken. Campiña 2000 wil het 
afval zoveel mogelijk recyclen en compos-
teren en daarmee een bijdrage leveren aan 
het milieu.

Campagne
Om de bewustwording onder de inwoners 
te vergroten en iets terug te doen voor de 
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gemeenschap en het verenigingsleven, is 
Campiña 2000 samen met duurzaam afval-
verwerker Urbaser de campagne ‘recyclen 
loont’ gestart.

Beloning
Voor elke 10.000 kilo aan lege verpakkin-
gen die gerecycled worden, ontvangt de 
vereniging 100 euro. Dat geld wordt gedo-
neerd aan sociale projecten en verenigin-
gen zonder winstoogmerk. Hoe meer er 
gerecycled wordt, hoe meer geld daarvoor 
beschikbaar komt. Volgens Campiña 2000 
motiveert deze campagne de inwoners 
hun lege verpakkingen naar de daarvoor 
bestemde gele containers te brengen. Voor 
de genomen moeite worden ze vervolgens 
indirect beloond.

Overheidssubsidie
De woordvoerder van Urbaser ziet het meer 
als een tegemoetkoming van de overheid 
aan de burgers. Volgens de wet mag de 
burger niet betaald worden voor het inle-
veren van lege verpakkingen. Deze regel 
wordt nu omzeild door de tussenkomst van 
het samenwerkingsproject van Campiña 
2000 en Urbaser. Op deze manier komt het 
geld via de overheidssubsidie voor recyclen 
alsnog bij de burgers terecht.
De initiatiefnemers hopen dat de recyclen 
loont-campagne snel meer bekendheid 
krijgt onder de bevolking en daarmee de 

hoeveelheid gerecycled materiaal verder 
zal toenemen. In het eerste kwartaal van 
2020 was er al een stijging van 10% te zien. 

Nieuwe Spaanse woorden door 
Corona
Taal groeit en beweegt mee met 
zijn gebruikers en de situatie waarin 
ze zich bevinden. Het is dus niet raar 
dat er nu nieuwe woorden ontstaan 
of dat bestaande woorden een 
nieuwe of andere betekenis krijgen.

Sommige zijn variaties op bestaande woor-
den. De meeste zullen, als deze crisis een-
maal is bezworen, weer in de vergetelheid 
raken. Maar sommige woorden maken een 
serieuze kans opgenomen te woorden in de 
Diccionario de la Real Academia Española, 
de Spaanse versie van de Dikke Van Dale.

Spaans woordenboek
De laatste tijd overleggen Spaanse lingu-
isten regelmatig online met elkaar over 
de taalkundige consequenties van de co-
ronacrisis. Koning Felipe en konigin Letizia 
werden onlangs tijdens een van deze vi-
deogesprekken door de directeur van de 
Koninklijke Spaanse Academie bijgepraat 
over de plannen een aantal coronagerela-
teerde woorden in de nieuwste versie van 
het woordenboek op te nemen of aan te 
passen.

Nieuwe betekenis
Zo wordt het woord corona nu nog beschre-
ven als lichtkrans of kroon, maar verwijst het 
sinds de uitbraak vooral naar het coronavirus 
ofwel Covid-19. Ook woorden als confina-
miento (quarantaine, oorspronkelijk uitslui-

tend als strafmaatregel) en videollamada 
(videogesprek) of het begrip doblegar la 
curva (flattent the curve, zoals wij dat in keu-
rig Nederlands zeggen) komen in de nieu-
we versie. Welk lidwoord Covid (afgeleid 
van Coronavirus disease 2019) moet krijgen, 
is nog niet duidelijk. De meningen zijn hier-
over verdeeld. Het hangt ervan af of je uit-
gaat van el virus of la enfermedad (disease).

Nieuwe samengestelde woorden
Veel woorden hebben momenteel een 
zwaardere lading gekregen, maar tege-
lijkertijd ontstaan er ook nieuwe woorden 
met een knipoog. Zo zijn er woorden waarin 
covid of corona verwerkt wordt of worden er 
helemaal nieuwe woorden verzonnen.

Samengestelde woorden
Zo zijn er termen als: estar en covidmodo 
(letterlijk: in de covidstand staan, ofwel rus-
tig thuis blijven), coronials of cuarentenials 
(samenvoeging van corona of quarantaine 
en millennials, ofwel kinderen die tijdens 
of net na de coronacrisis worden geboren), 
covidiota of coronaburro (covid+idiota of co-
rona+burro (ezel) waarmee iemand bedoeld 
wordt die zo stom is zich niet aan de veilig-
heidsmaatregelen te houden) en cuaren-
pena (een samenvoeging van quarantaine 
en pena, het verdriet dat je kunt voelen als 
je terugdenkt aan de tijd waarin je alles nog 
zonder nadenken kon doen, zonder dat je 
je ervan bewust was hoe waardevol die vrij-
heid is).

Creatieve woordverzinsels
Creatieve taalgebruikers gingen nog een 
stapje verder bij het verzinnen van nieuwe 
begrippen die kenmerkend zijn voor deze 
periode. Zo zijn er persoonsbeschrijvingen 
als Sr. Mascar Illa (een verwijzing naar de 

minister van Volksgezondheid, Salvador Illa. 
Mascarilla betekent mondkapje), perrero 
(iemand die misbruik maakt van zijn hond 
(perro) door er dagelijks veel te vaak en te 
ver mee te wandelen om even te ontsnap-
pen uit de quarantaine) en presonas (per-
sonas presas, ofwel opgesloten mensen). 
Verder hoor je termen als: videoyayada (vi-
deogesprek met yayos ofwel opa en oma), 
vinollamada (met veel wijn), pandemiar (pan 
(brood) en pandemia samengevoegd, ver-
wijzend naar hamsteren of op grote schaal 
zelf bakken van brood) en confitamiento 
(confitura (jam) en confinamiento, duidend 
op de vele zoetigheid die mensen tijdens 
het lange thuiszitten tot zich nemen.

Covidcionario
Op de website covidcionario zijn er nog veel 
meer te vinden. Wie wil kan er zijn eigen 
nieuwe coronawoord aan toevoegen

Grote drugsbende opgerold met 
Nederlandse links
Bij gelijktijdige invallen in Almería, 
Murcia en Málaga zijn veertig perso-
nen, waaronder veertien uit eenzelf-
de familie gearresteerd en werden 
een ton aan wiet, miljoenen euro’s 
cash geld en een geweer in beslag 
genomen.

Een woordvoerder bij de autoriteiten om-
schreef de vangst als ‘een van de grootste 
van dit type drugs in Spanje’. De politie ont-
dekte dat een bende drugs transporteerde 
naar Noord-Europa, met name naar Neder-
land, in kratten gevuld met knoflook ver-
stopt in dubbele bodems van vrachtwagens 
die door Nederlanders werden bestuurd.
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Eerder in dezelfde week werd al een groep 
Nederlanders opgepakt in Córdoba en 
Benalmádena (Málaga) die ook hun drugs 
in zendingen met knoflook verborgen. Bij 
de laatste invallen nam de Guardia Civil 1,6 
miljoen euro en 700 kilo vacuüm verpakte 
cannabis in beslag in een woning in Málaga. 

Operatie Maskoke
De operatie, waarvoor internationaal werd 
samengewerkt, werd ‘Maskoke’ gedoopt en 
ging al in 2018 van start toen de politie op de 
hoogte kwam van verzoeken uit Nederland 
voor grote verschepingen marihuana uit 
Andalusië. Volgens de woordvoerder is het 
‘onmogelijk om zo een grote hoeveelheid 
van deze drugs te verkrijgen van slechts 
één leverancier’.

De politie heeft ontdekt dat een grote boer-
derij in Sevilla werd gebruikt als opslag-
plaats voor de in knoflook verpakte drugs. 
Een zending met Nederland als vermoe-
delijke bestemming, werd tegengehouden 
in de provincie Cáceres. De Nederlandse 
bestuurder werd aangehouden en 5.000 
euro cash geld, een kilo cocaine en 24 kilo 
vacuüm verpakte wiet verborgen in 13 ton 
knoflook werden daarbij in beslag geno-
men. De doorbraak in dit onderzoek kwam 
nadat de Guardia Civil in Castellón een met 

drugs volgestopte dubbele bodem van een 
vrachtwagen ontdekte. Hierin werden 700 
kilo cannabis en 500 kilo hasj vervoerd en 
de chauffeur had ook de Nederlandse na-
tionaliteit.

De drugsbende zou voor de financiën 
gebruik maken van de Hawala methode 
waarbij grote financiële transacties worden 
gedaan die geen enkel spoor achterlaten. 
Volgens Interpol omschreef deze methode 
als ‘geld transfers doen, zonder dat er daad-
werkelijk geld mee is gemoeid’. 

Naar aanleiding van die ontdekkingen kon 
de politie 21 personen verspreid in Andalusië 
arresteren en huiszoekingen doen in Rincón 
de la Victoria, Estepona, Málaga, Utrera, Se-
villa en Loja. Volgens de politie zouden al 
zes leden van de drugsorganisatie uit Span-
je zijn gevlucht. Tegen hen is daarop een 
Europees Arrestatie en Uitleveringsbevel 
(OEDE) uitgegeven. Naar aanleiding hiervan 
konden twee van de zes gevangen worden 
genomen. 

De 14 leden van een familie werden ge-
arresteerd voor het cultiveren van drugs, 
drugstransport, elektriciteitsfraude, illegale 
bezetting van woningen en lidmaatschap 
van een criminele organisatie. De bende kon 
de politie lang weghouden door continue 
de opslagplaatsen van de drugs te veran-
deren. Deze waren naast bovengenoemde 
plaatsen ook te vinden in San Javier en in 
San Pedro del Pinatar in Murcia. Leden van 
de bende zouden niet de quarantaine maat-
regelen wegens corona in Spanje hebben 
nageleefd en woningen hebben gekraakt.

Met dank aan InSpanje.nl - dé Spaanse 
nieuwssite in het Nederlands

N i e u w s  u i t  S p a n j e

U HEEFT VERTROUWEN ALS WIJ VOOR U BOUWEN

OntSpanje in Spanje
Hét service-concept van Torrequebrada en omgeving voor o.a.

• schoonmaak
• sleutelbeheer
• onderhoud
• boodschappen
• controle
• airportservice
• autokeuring
• was- en strijk

maar ook bouwzaken zoals:

• (ver)bouw van (inloop)douches,  
keukens, terrassen, zonneschermen

• stuc-, tegel-, electra-, schilder- en lood- 
gieterswerk, microcemento, zwembaden

• de volledige begeleiding en bouw van 
nieuwe woningen

ook koop en 
verkoopbemiddeling

verbouwen en
renovatie

nieuwbouw

schoonmaak en
verhuur

Wist u dat wij niet alleen de verhuur 
van uw woning kunnen regelen, 
maar ook thuis zijn in de verkoop 
van uw woning?

info@multihomespain.com
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Het gaat om onze gezondheid en die van 
onze medemens. Maar nu gaat het ook over 
de economie en indirect betekent dat ook de 
gezondheid van onze medemens. Niemand 
wil ic’s waar gekozen moet worden welke 
patiënt wel en welke niet behandeld mag 
worden. Niet alleen de regeringen staan voor 
complexe keuzes maar wij ook! 

Ga ik wel of niet op de kleinkinderen passen? 
is het veilig om in een restaurant te eten?  Hoe 
maak ik een ander vriendelijk doch dringend 
duidelijk dat hij/zij binnen mijn anderhalve 
metergebied komt? Juist nu we weer wat 
meer vrijheid krijgen, komen de te maken 
keuzes op ons af. Misschien vonden we het 
onbewust wel prettig dat we tijdens de echte 
lock-down eens even vrijgesteld waren van 
veel van de te maken keuzes. Maar moge-
lijk is het nu juist wel een geschikt tijdstip om 
nieuwe keuzes te maken, keuzes die je eer-
der niet kón maken of niet durfde te maken óf 
die niet pasten binnen je leven van toen.

Dat zou misschien wel eens de keuze kunnen 
zijn om een gezonder leven te gaan leiden 
dan voorheen. We zijn nu lang genoeg ont-
wend aan onze oude gewoontes om andere 
stappen te zetten. Het brein heeft tijd nodig 
en die tijd hebben we gekregen. Het corona-

virus kan heel gevaarlijk zijn, maar lang niet 
voor iedereen. Hoe gevaarlijk hangt van de 
lichamelijke gesteldheid van de persoon in 
kwestie af. 

Opvallend was dat een bepaalde categorie 
oververtegenwoordigd was in de ziekenhui-
zen en op de ic´s: mensen met te veel buikvet 
en overgewicht. Maar let op, ook zonder over-
gewicht kun je te veel buikvet hebben. 

Bepalend zijn twee factoren: Body Mass In-
dex en omtrek van de buik. De Body Mass 
Index (BMI) is een index voor het gewicht in 
verhouding tot lichaamslengte. De BMI geeft 
een schatting van het gezondheidsrisico van 
je lichaamsgewicht. Het getal moet 25 of min-
der zijn. Naast het gewicht is het voor je ge-
zondheid belangrijk waar het lichaamsvet zit. 
Vet in en rond de buik is nadelig voor je ge-
zondheid. Kijk bij het Voedingscentrum hoe je 
de BMI kunt bepalen.

Meestal geven de BMI en de middelomtrek 
beide aan dat er sprake is van overgewicht, 
ondergewicht of een gezond gewicht. Als dat 
niet zo is, houd dan het resultaat van de mid-
delomtrek aan. Hier wordt namelijk rekening 
gehouden met het extra gezondheidsrisico 
van veel buikvet. Vet rond je buik is nadeli-

Bent  u net als ik het woord corona zo moe? En alles wat je er voor moet doen en 

vooral moet laten? Onze vrijheid is beteugeld en dat blijft nog een poosje. U zit 

misschien in Spanje en wilt naar Nederland en ik zit in Nederland en ik wil dolgraag 

naar Spanje. Maar voorlopig is mijn geboekte vlucht gecanceld. Kunnen we ons zelf 

blijvend motiveren om alle voorgeschreven maatregelen op te volgen? 

ger voor je gezondheid dan vet op je heupen 
en billen. In verband met corona zorgt het er 
voor dat niet alleen de longen letterlijk in de 
knel komen, maar juist ook voor ontregeling 
van ons immuunsysteem waardoor het op 
hol kan slaan. De hoeveelheid vetcellen zorgt 
voor deze ontregeling.

Dus: kijk de tijger in de ogen en ga op de 
weegschaal staan en noteer de datum en uw 
gewicht. Pak dan een meetlint en meet de 
buikomtrek. Noteer de omtrek.
1. Meet de middelomtrek tussen de onder-

kant van de onderste rib en de bovenkant 
van het bekken.

2.  Adem uit en lees jouw middelomtrek af.

.Maar wat nu? Wat te doen?
Als het nodig is om af te vallen dan heeft u 
misschien de ervaring dat dit helemaal niet 
gemakkelijk is. Om de vetcellen in het gareel 
te krijgen is er toch een gemakkelijke oplos-
sing: geregeld vasten. Je kunt dat invullen zo-
als het voor jou het beste uitkomt.

- Eet iedere dag binnen 8 uren en ´vast´ daar-
na. Begin als het nodig is met 10 uren, bv van 
7 uur in de avond tot 9 uur in de ochtend en 
rek de tijd steeds langer. Zorg natuurlijk dat 
het zoveel mogelijk gezonde producten zijn 
die je eet en zorg voor afwisseling. Binnen de 
tijd van het vasten mag alleen water, koffie en 
thee gedronken worden.

GezondheidKijk de tijger in 
de ogen...

Uitkomst Advies Mannen middel Vrouwen middel

Ondergewicht Probeer aan te ko-
men

Omtrek minder dan 
79 cm

Omtrek minder dan 
68 cm

Gezond gewicht Probeer op gewicht 
te blijven

Omtrek tussen 79 en 
94 cm

Omtrek tussen 68 en 
80 cm

Overgewicht Probeer af te vallen Omtrek tussen 94 en 
102 cm

Omtrek tussen 80 en 
88 cm

Obesitas (verhoogd 
risico)

Probeer af te vallen 
onder begeleiding

Omtrek meer dan 102 
cm

Omtrek meer dan 88 
cm
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- Eet twee dagen wat u gewend bent en eet 
dan een dag niet meer dan 500 kcal. Eet dan 
drie dagen normaal en eet dan weer een dag 
niet meer dan 500 kcal. 

Essentieel is dat je beweegt tijdens het vas-
ten als de maag leeg is, zorg dat het verbran-
dingsvuurtje opgestookt wordt! Dit is noodza-
kelijk voor succes!

Tijdens de tijden van vasten zal het lichaam 
het vet gaan gebruiken, maar alleen als er 
op een nuchtere maag flink bewogen wordt. 
Probeer de hoeveelheid koolhydraten te be-
perken en eet normaal vet want dat hebben 
we nodig voor de verbranding. Ook eiwitten 
in de vorm van vis, vlees, eieren en noten zijn 
van belang. Van iedere dag een handje noten 
word je niet dik.

Je oefent je hiermee ook in discipline en hebt 
maar weinig keuzestress. Ik moet denken aan 
wat de Dalai Lama over discipline zegt: dis-
cipline is een vorm van zelfbescherming en 
zelfzorg.

We beschermen onszelf tegen meegaan met 
wat gemakkelijk, verleidelijk maar zo vaak niet 
levensverrijkend is. Discipline werkt om echt 
te doen wat het belangrijkste voor ons is.
Discipline maakt uiteindelijk het leven ge-
makkelijker. 

Je hoeft er ook niet meer zo over na te den-
ken. Dan doet de kracht van gewoonte zijn 
werk.

Veel succes en “keep safe”!
  

Lenneke Straijer, 
orthomoleculair therapeut

info@life-elements.nl

De Nederlandse notarissen van 
Hak & Rein Vos Juridisch Adviseurs en 
Notarissen zijn specialisten in:

• het opstellen van testamenten
• het opstellen van levenstestamenten
• het opstellen van tweetalige volmachten
• het maken van een (fiscale) nalatenschapsplanning
• het afwikkelen van nalatenschappen
 
voor Nederlanders (met bezit) in Spanje.

Benieuwd?  
Kom langs voor een gratis 
testamentcheck of intakegesprek. 

HAK & REIN VOS  
JURIDISCH ADVISEURS 
EN NOTARISSEN

“AL MEER DAN 10 JAAR UW 
NEDERLANDSE NOTARIS IN SPANJE!”

DENK OOK AAN UW NABESTAANDEN IN NEDERLAND. 
REIZEN IS NIET MEER NODIG. WIJ HOUDEN KANTOOR 
IN NEDERLAND EN SPANJE!

Kantoren 
Spanje, Costa del Sol, Marbella, 
Calle Jacinto Benavente 23
Spanje, Costa Blanca, El Albir/l’Alfàs del Pí, 
Carrer W.A. Mozart 3
Nederland, Lelystad, Meentweg 8  
 
Afspraken per skype of bij 
u thuis zijn mogelijk 

Contact
Mail: info@erfrechtinspanje.nl 
Web: www.erfrechtinspanje.nl
Telefoon: 965.020.254 (vanuit Spanje)
Telefoon: 0320-247394 (vanuit Nederland)



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

Voor een zonnig verblijf in Torremuelle,
hebben wij een mooi 4 kamer 
appartement beschikbaar.
Kijk op  WWW.BEDELMARPLAYA.NL

Te huur in de maanden mei tot en met juli 
Appartement op het strand: 2 
slaapkamers, terras, in Benalmádena Costa. Prachtig 
gelegen, volledig verbouwd..  T: 722 451 409

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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Ana food & drinks   
Calle Casablanca 6, Torremolinos.  Informeel en 
gezellig. Uitstekende keuken. T:  672 54 25 39

Mini-advertenties
Mini-advertenties kosten € 75 per jaar. Opgeven 
bij advertentie@nccs.es

Vliegertjes

S e r v i c e

Een vliegertje bestaat uit ca. 40 woorden en u kunt 
dit middels een mailtje aan de redactie opgeven: 
redactie@nccs.es.
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huisstijl & Logo’s · Posters · advertenties · websites

design
with a 
punch

info@komedia.es - tel: 661 556 140 

KOmedia

Uw business is onze business

KERKDIENSTEN  VAN DE NEDERLANDSE 
INTERKERKELIJKE GEMEENTE AAN DE COSTA DEL SOL

Tot onze spijt gaan vanwege het corona 
virus onze kerkdiensten in Fuengirola en 
Torremolinos  voorlopig niet door. Wij houden u op 
de hoogte via onze website www.nigcds.com

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

Cafeteria - Heladeria Bora Bora                                                           
Tel.: 669 569 284
Calle Los Perros 10
29620 La Carihuela

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

Kijk vooral ook op onze website voor 
het laatste nieuws over evenementen:
https://www.nccs.es
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We hebben geluk gehad, dubbel geluk: op 10 
maart bezochten wij Pura Sangre terwijl we de 
andere dag naar Nederland zouden vliegen, 
tenminste de helft van de vier smaakmeesters. 
De éne helft moest daarna in Nederland blijven 
en de andere helft in Spanje. Samen uit eten 
kon daarna zeker niet meer. In het weekend 
na ons bezoek ging zowel in Nederland als in 
Spanje de boel op slot. En wat hebben we het 
allemaal gemist. Een zorgeloze avond genieten 
met vrienden in een goed restaurant. Eén ding 
is zeker: Pura Sangre gaat zeker weer open. Dit 
Spaanse familiebedrijf met Paco als eigenaar 
én chef in de keuken, beheerst het vak en staat 
al jarenlang goed bekend. Naar verwachting 
komen ze deze Corona-dip wel te boven. Terwijl 
ik dit schrijf is het restaurant nog gesloten.

Wij kwamen er terecht omdat ze voor een 
heel aantrekkelijke prijs een leuk middagmenu 
aanboden. Er is een gezellig en sfeervol terras 
met goede verwarming in de winter. Dit beviel 
zo goed dat we er ook wel een hele avond door 
wilden brengen om het restaurant te beoordelen. 
Het leek achteraf net een afscheidsdiner van dat 
mooie leven dat we hadden! Maar in aangepaste 
vorm komt dat zeker terug!

We namen alle vier een salade vooraf, wel 
allemaal verschillend: met huisgerookte zalm, 
met tomaat en mozarella én met pastei van 

Onbenoemd mogen de nagerechten niet 
worden. Omdat de porties van de vorige 
gerechten niet overdreven groot waren hadden 
we er nog net een gaatje voor. We kozen voor 
een cheesecake met creme van whiskey, een 
bombom met kokos, een coulant van chocolade 
en een mousse van noga. Alles huisgemaakt, 
bijzonder gepresenteerd en allemaal even 
lekker. Samen met een fles Protos verdejo, 2 
glazen rode wijn en een fles water kostte dit alles 
€ 218,00 voor ons vieren. Het was een unieke 
ervaring op een achteraf unieke avond waar we 
wel een poosje op kunnen teren.

Boulevar de la Cala de Mijas n.31 Local 1 La 
Cala/Mijas tel. 952493181

.
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krab. Allemaal heerlijk: zalm die zacht van smaak 
was opgemaakt met kaviaar, veel gegratineerde 
krab die fijn van smaak was en een aparte met 
mosterd opgemaakte salade caprese maar 
dan anders. Subliem was de salade met patrijs, 
mooi dun gesneden plakjes: chapeau! Enige 
minpuntje was dat de op de kaart aangegeven 
balsamico azijn in de buffelsalade ontbrak. 

Vooraf hadden we gevraagd of er voor één van 
ons glutenvrij gekookt kon worden. Het bleek 
helemaal geen probleem met aangepast brood 
en iets aangepaste gerechten. Teken van goed 
gastheerschap! De bediening was heel prettig 
met genoeg aandacht maar niet overdreven. 

De hoofdgerechten overtroffen onze 
verwachtingen. De tonijn bleek precies 
goed gebakken en was gecombineerd met 
gekaramelliseerde ui, dat voegde echt iets toe. 
De lasagne met kreeft was vol met subtiele 
smaken, de ternera solomillo (rundvlees) 
was al even goed gebakken en voorzien van 
champagnesaus zonder gluten met daarbij 
heerlijk geroosterde groenten zoals witlof, 
wortel en tomaat. Tenslotte was de zeebaars 
de lekkerste die ik zelf ooit gegeten had met 
daarbij in kleine vierkantjes gesneden groentes. 
Alles was even mooi opgemaakt! We kregen 
bij dit alles frietjes, geroosterde groentes en 
aardappelen in de schil. 

PURA SANGRE
een symfonie aan smaaksensaties!

Wij zijn weer op pad gegaan om opnieuw leuke, verrassende restaurants en 

restaurantjes aan de Costa del Sol te selecteren. We geven sterren van 1 tot 5 en 

ontvangen graag tips van u voor een volgend te bezoeken bijzonder restaurant, 

zo’n verborgen parel of een plaats waar u zelf heel graag naar toe gaat.

D E  S M A A K M E E S T E R S
s m a a k m e e s t e r s

Type restaurant: Vis en 
zeevruchten, Spaans
Prijs/kwaliteit: ****
Entourage: ****
Bediening/gastheerschap: *****
Omgeving/locatie: ****
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JOCASE
ACCOUNTANT  -  FISCAAL ADVISEUR

Spaanse belastingen, residenten en niet-residenten
Begeleiding aan/verkoop van onroerendgoed

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.esPUERTO DEPORTIVO LOCAL 317 I TEL 952461641 

Fuengirola

N C C S

ZIEKENBEZOEK
Maar ook voor hulp of verwijzingen naar een 
goede gestor,  advocaat, reparaties in huis, 
autokeuring, arts. Indien mogelijk.

HET CLUBBLAD ‘DE 
VLIEGENDE HOLLANDER’
Wordt gratis in Spanje per post thuisbezorgd

LEDENMAILINGS
Voor ledeninformatie, komende activiteiten en 
evenementen. 

WAT  H E E F T  N C C S  T E  B I E D E N ?
NCCS EVENEMENTEN
Nieuwjaarsbijeenkomst,  Koningsdag,

Diverse excursies, reizen, etentjes, 
bijeenkomsten, golftoernooi

Maandelijkse inloopborrel
Met levende muzikale omlijsting

Koffieochtenden
In Marbella, Fuengirola, Torremolinos en Torre del 
Mar

G E Z E L L I G H E I D  E N  I N F O R M AT I E

Een naaste verliezen is moeilijk, een 
uitvaart plannen zou dat niet moeten 
zijn. Dit was de gedachte van Anita en 
Miranda toen ze in 2016 startten met 
Europe Funerals.  Inmiddels zijn ze 4 
jaar verder, en hebben ze al vele Ne-
derlanders en Belgen kunnen ontzor-
gen en begeleiden met uitvaarten in 
Spanje.

Een Spaanse uitvaart is vaak binnen 24 uur ge-
realiseerd. De tradities zoals ‘wij’ die kennen, 
komen weinig voor. Voor Anita en Miranda is 
een uitvaart als het leven zelf, namelijk uniek. 

Eigenlijk wordt tijdens een uitvaart het leven 
gevierd van de overledene. Dat gaat gepaard 
met sprekers, muziek, verhalen, fotopresen-
tatie, video, poëzie en noem maar. Wij halen 
nu eenmaal alles uit de kast om een afscheid 
waardig te maken. Dit geeft uiteraard ook 
troost aan de nabestaanden. 

Uit eigen ervaring kwamen Anita en Miranda 
er vijf jaar geleden achter dat een uitvaart niet 
binnen 24 uur dient te gebeuren. Een goede 
vriend overleed in Fuengirola. Er moesten na-
bestaanden uit heel Europa komen. De overle-
dene kende een bloemrijk verleden. Dit wilde 
de weduwe tonen tijdens de dienst. De dames 
moesten veel zelf regelen. De Spaanse onder-
nemingen op gebied van uitvaarten zijn onze 
tradities immers niet gewend. De medewer-
king van Servisa Funeraria was ideaal. Ze gin-
gen mee in de Nederlandse tradities. 

De overledene kreeg een uitvaart na 7 dagen,  
zoals de weduwe had bedacht, met veel zang, 

ADVERTORIAL

OVERLIJDEN IN SPANJE - EN DAN?

muziek en film. En ook met een lifestream via 
het internet, opdat mensen die niet konden 
komen, mee konden rouwen tijdens de dienst.

Zo is Europe Funerals ontstaan. Servisa was 
onder de inruk van deze uitvaart en vroeg om 
een samenwerking met Anita en Miranda, die 
toentertijd actief waren in evenementen. 

De kracht van Europe Funerals zit hem in het 
ontzorgen. Dat begint met een lidmaatschap 
van hun organisatie. Dit lidmaatschap betekent 
dat men tijdens het leven alle wensen met be-
trekking tot  een uitvaart  op papier zet. Dit is 
zeer ontlastend voor als iemand overlijdt, want 
de nabestaanden hoeven tijdens de periode 
van verdriet en toch vaak paniek, niet meer te 
denken over wat de overledene wenste. Deze 
wensenlijst kan altijd worden aangepast. Wordt 
men lid, ontvangt men een pasje. Daarop staat 
wie er gebeld moet worden bij een overlijden. 

Direct na een dergelijk telefoontje schiet men 
in actie. EF begeleidt de nabestaanden volle-
dig, en leidt alles in goede banen. Nagenoeg is 
alles mogelijk, en tradities blijven in ere.

Een uitvaart kun je nooit overdoen, en daarom 
doe je je uiterste best dat deze goed verloopt. 
Een lidmaatschap is daarom geen overbodige 
luxe. Europe Funerals doet niet in begrafenis-
verzekeringen noch in uitvaartpakketten, men 
gelooft daar niet in. Het geloof in ontzorgen en 
begeleiden primeert.

 



Uit de wereldgeschiedenis blijkt wel dat de 
mens het best uit de verf komt in tijden van 
teleurstelling, tegenspoed of rampzaligheid. 
Het lijkt of hij dat zelf ook zo ondervindt, want 
dergelijke tijden en gebeurtenissen leveren 
veel meer spreekstof in latere jaren dan de op 
zichzelf bevredigende, maar vlakke alledaagse 
gang van zaken.

De lentelunch van 21 maart vormt daarvan een 
nieuw voorbeeld. Het onheil zat al in de lucht, 
want in plaats van het heerlijke subtropische 
voorjaarsweer dat verwacht kon worden, was 
het vinnig koud en moest je erg oppassen om 
niet uit je tuigje te waaien. De voorzitter trachtte 
de elementen nog te bezweren door voor het 
eten een ogenblik stilte te verzoeken, maar 
binnen de kortste keren stormde het binnen 
net zo hard als buiten. Het restaurant van de 
Club Marítimo bleek volledig onbekwaam te 
zijn om aan onze redelijke minimumeisen te 
beantwoorden. Er was ook geen overleg met 
de leiding mogelijk en toen gebeurde het dan.

Zodra bovenvermelde lunchers zich 
realiseerden dat hier een noodtoestand kon 
worden geconstateerd, zetten ze hun verdere 
verwachtingen, wat het eten betreft, op nul. Er 
ontstond die typische solidaire stemming van 
verbondenheid, men toonde kracht naar kruis 

en iedereen ging zijn steentje bijdragen. Een dame 
zong gevoelig over die mooie jaren, u weet wel, 
van een hutje bij de zee en het scheelde een haar 
of de toffe jongens kwamen ook nog opdagen. 
Een puur Nederlandse heer imiteerde met groot 
succes een Belg.

En de Belgen stonden die dag in hoog aanzien 
omdat hun regering in staat bleek zich aan het 
gegeven woord te houden en kruisraketten te 
gaan plaatsen. Wij, Nederlanders, zaten alleen 
met de historische verklaring van de heer Lubbers, 
die de Belgische beslissing “begrijpelijk” vond, 
waarmede onze regering in het onbegrijpelijke 
belandt.

Oud-voorzitter Dolf Koning zat stralend naar 
zijn Miep te kijken, toen die het woord voerde 
en verklaarde terug te zijn van weggeweest. 
En intussen bleven de verrassingen op ons 
toekomen. De kleine witte beestjes die aan 
sommige slabladeren zaten geplakt, waren geen 
meegekomen slakjes, doch garnalen. Vastgesteld 
kon worden dat de vis ook zonder bloed koud kan 
zijn, terwijl de kotelet bloedig, maar niet warm was. 
Het dessert bleek gevarieerd, uit alle hoeken en 
gaten kwam een enorm assortiment te voorschijn, 
zodat niemand kreeg wat hij besteld had of bij 
nader inzien wilde hebben. En de grote verrassing 
kwam het laatst: de koffie was uitstekend. Maar 
toen was de dag allang gered en we kunnen het 
er nog heel lang over hebben. Er zitten minstens 
drie-en-dertig dappere leden in de club.

 Uit: Don Quichot op Klompen - het lustrumgeschenk bij het 
10- en 40-jarig bestaan van de NCCS

Lentelunch 1982

InSPANJE.nl

SPAANS NIEUWS EN 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

OVER LEVEN IN SPANJE

MeerSPANJE.nl

InSPANJE.nl MeerSPANJE.nl

REIS- EN 
CULTUURBLOG 

OVER SPANJE

De Nederlandse 
Club Costa del Sol
biedt haar leden:

• actuele informatie
• 2-wekelijkse 

nieuwsbrieven (of 
vaker indien nodig)

• hulp waar nodig

Speciaal 
e-mailadres:
corona-info@nccs.es
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Onder grote druk had vader Muley Hassan 
de troon van het emiraat Granada 
overgedragen aan zijn broer Al Zagal, 

die probeerde zijn troon te bestendigen door 
het lichaam van zijn neef, die in gevangenschap bij 
Ferdinand en Isabella zat, op te eisen voor vrede 
met de Castiliaanse aanvallers. Om zijn goede wil 
te tonen leverde hij de zoon van Boabdil en zijn 
moeder Aixa, alsmede Boabdiĺ s vrouw Morayma 
uit aan het Spaanse koningspaar. 

Zij lieten daarop Boabdil gaan, samen met 
de gevangen genomen strijders van Boabdil, 
en zijn moeder en vrouw, in de hoop dat een 
oplaaiende burgeroorlog de gelederen van het 
emiraat verder zou verzwakken. Hun zoon 
Abdallah hielden zij vast opdat Boabdil zich aan 
zijn afspraken zou houden over de overgave van 
de hoofdstad Granada. En inderdaad laaide 
de strijd opnieuw op. De gevechten 
waren wreed, bloederig en 
langdurig. 
Terwijl de gevechten 
voortduurden, namen de 
internationale troepen van 
Ferdinand en Isabella, op 
hun door de paus ingestelde 
kruistocht, de ene Granadese 
stad na de andere in. 
Boabdil won uiteindelijk zijn troon 
terug en werd opnieuw de emir van Granada, 
nu slechts alleen emir over de hoofdstad van het 
voormalige Nasridische rijk, zonder de dorpen, 
steden en andere fortificaties van het oude 
glorieuze Granada. 
Ferdinand en Isabella bouwden een nieuwe stad 
in de buurt van de stad Granada en trokken 
hun machtige troepen samen in de nieuwe 
nederzetting, die zij Santa Fe noemden. Santa 
Fe: “Heilig Geloof”. De nieuwe legerplaats liet 

niets te wensen over aan duidelijkheid van hun 
bedoelingen: de overgave van de stad aan de 
nieuwe Spaanse koningen. Giften uit heel Europa 
vulden de oorlogskas van Ferdinand en Isabella 
en zelfs het Vaticaan stuurde elke maand geld in 
de vorm van 60.000 gouden munten. 
De onderhandelaars zaten om beurten in de 
ridderzaal van Santa Fe of in de voorzaal van het 
Alhambra van Granada, en spraken, vele weken 
lang. Soms waren er buiten de stadsmuren 
schermutselingen tussen ridders van Boabdil en 
die van de belegeringsmacht, vaak met fatale 
afloop. Alhoewel de punten van de nieuwe 
overeenkomst al waren besproken tijdens de 
gevangenschap van Boabdil, werden vooral door 
de laatste de puntjes op de i gezet. De Castiliaanse 
ambassadeur, Don Juan de Vera kreeg er een 
punthoofd van, want hij werd vooral op de 
huid gezeten door Tomás de Torquemada, die 

de ongelovigen weinig concessies wilde 
doen. Steeds moest Don Juan zijn zin 

krijgen door Ferdinand te dwingen 
Tomás op de vingers te tikken. De 
voorzitter van de Heilige Roomse 
Raad der Castiliaanse Inquisitie 
en de biechtvader van Isabella 
was een verbeten en hardnekkig 

gelovig mens, die wist dat hij het 
gelijk van God aan zijn kant had. 

Toen hij vernam dat de Joden en de 
islamieten volledige godsdienstvrijheid zou 
worden gegund, betrad hij die dag de zaal 
waar Ferdinand en zijn vrouw zich hadden 
teruggetrokken na het diner. Hij stormde het 
vertrek in, stuurde de wachten en bedienden 
briesend weg en stond trillend van woede voor 
zijn gebieders. Daarop smeet hij een kruis met 
daarop de zoon van God voor de voeten van de 
koningen. Het kruis kwam met een klap al glijdend 
voor de zetels van Ferdinand en Isabella tot 

ANDALUSIË een geschiedenis
stilstand. “Hij gaf zijn leven, 
voor ons allemaal, opdat 
wij allen het eeuwig leven 
zouden krijgen”, siste hij met 
speeksel op de lippen. “En 
nu krijgen de Joden en de 
Moren de gelegenheid om 
hun duivels geloof gewoon 
voort te zetten, in onze stad, 
het nieuwe Jeruzalem, de 
stad die we hebben kunnen 
veroveren door het offeren 
van het nobele bloed van 
vele katholieken?”
Het was een indrukwekkend 
staaltje van opperste 
acteerkunst. Even was het stil en niemand 
verroerde zich. De koningin was hevig 
geschrokken, maar zij wist dat haar man iedereen 
op een eenvoudige manier kon bespelen, zonder 
zijn ware bedoelingen te laten zien. Zoals 
gewoonlijk was de verstandige en erudiete 
Ferdinand de man die deze situatie naar zijn hand 
kon zetten. Zij keek naar haar echtgenoot en zag 
een donderwolk over zijn gezicht trekken, zijn 
ogen schitterden boosaardig in het zwakke licht 
van de zaal. Zijn stem was zacht, maar scherp 
als een mes: “Mijn waarde Tomás, gij zijt een 
man van het geloof en wij, uw gebieders, zijn de 
hoeders van het geloof. En wij zijn zoveel meer. 
Wij belichamen het welzijn en welbevinden van 
de mensen van ons grote, oude en machtige land. 
We zijn aan de slotfase van een oorlog gekomen, 
die vele eeuwen heeft geduurd. De artikelen 
voor de overgave waren u reeds lang bekend 
en ik dacht dat ge wel begrepen had waarom. 
De Moor hangt aan zijn eeuwenoude wetten, 
kenden vrijheid van geloofszaken, ook voor de 
Jood en de christenen. Dacht ge nu werkelijk dat 
wij ons geloof niet als het ware geloof zagen? Dat 
wij de stad die we in negen maanden bouwden, 

Santa Fe, zo genoemd hebben om daarna ons 
eigen geloof te verloochenen? Hebt ge wel eens 
gehoord van visie? Van strategie? Van tactiek? 
Als we niet tot een overeenkomst komen wordt 
het strijden. De gevechten zullen lang duren, 
de staatskas uitputten en veel nobel bloed zal 
vloeien. Wat hebben wij aan een verwoeste 
stad met uitgemergelde inwoners en vele van 
onze edelen en dapperen dood op het slagveld? 
Het is het resultaat dat telt. Begrijpt ge niet dat 
ik allereerst onze soldaten door de poorten van 
Granada wil zien lopen, dat de Moor daarop 
vertrekt uit de stad en dat wij allereerst ons 
gezag daar willen vestigen?” 
De eerst nog woedende monnik zakte in en keek 
wat beduusd naar het kruisbeeld dat vlak voor 
de voeten van Ferdinand lag. Hij was een idioot 
geweest. Vervolgens hoorde hij een lichte irritatie 
in de stem van zijn koning, die hem nogal vlak 
wees op de grove misdaad die de grootinquisiteur 
daarnet had gepleegd, door met het symbool van 
het lijden van Gods’ zoon om te gaan zonder 
enige vorm van eerbied. Hij durfde het zomaar 
door het stof te smijten? Ferdinand´s stem werd 
hard nu: “Ik wil dat ge boete gaat doen voor uw 
daad en ik wil u de volgende weken niet meer 
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g e s c h i e d e n i s

de overgave van Granada

Columbus bij het Spaanse hof
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zien. Trekt u terug met uw lijfwachten en houd 
u stil, laat de staatzaken en de zaken des geloofs 
met een gerust hart aan ons over. Wacht tot 
ik u laat ontbieden. U weet dat onze Heilige 
Vader uw koningin en mij de bevoegdheid heeft 
gegeven de voorzitter van de Heilige Roomse 
Raad der Inquisitie te benoemen. Ik hoop niet 
dat ik iemand anders moet benoemen, want 
wij willen u aan onze zijde als Boabdil ons de 
sleutels van Granada overhandigt. En nu, raapt 
uw kruis van de grond, reinigt het en scheert u 
weg, wij willen u voorlopig niet meer zien!” Als 
een geslagen hond liep de grootinquisiteur naar 
de deur, waarachter zijn trouwe soldaten hem 
opwachtten. 
Het verdrag van Granada werd een lijvig 
document, dat al 67 artikelen bevatte. De 
openingsartikelen gaven al direct aan wat de 
geest van de overeenkomst zou zijn. Artikel 1 
luidde: Alle lagen van de bevolking waren na de 
overname volledig veilig wat betreft personen, 
families en eigendommen. Artikel 2 zei: Alle 
personen waren toegestaan te blijven wonen in 
hun villa’s en woningen, zowel in de stad, als in 
de voorsteden als in ieder ander gedeelte van 
het land. 
Het derde artikel werd een pijnpunt, waar 
Ferdinand het zijne over dacht en waarvan hij 
wist dat hij zich daaraan in de toekomst niet zou 
houden. Het luidde: 3. De oude Moorse wetten 
bleven behouden als tevoren en niemand zou 
over de onderdanen recht spreken anders dan 
op grond van deze wetten. 
Nadat hij met zijn onderhandelaars wel drie 
dagen over dit punt had gediscussieerd en zij met 
de wijzen van Boabdil geen overeenstemming 
konden bereiken, gaf Ferdinand toe. Vooruit dan 
maar, en met een strak gezicht van teleurstelling 
haalde hij zijn schouders op. In Orde!  Zijn 
tegenstrevers haalden opgelucht adem. “Ach, 
weet u, heren” zo sprak Ferdinand uiteindelijk, 
“iedere onderhandelaar oogt onbetrouwbaar, 
het vertrouwen komt later pas, want het is slechts 
het resultaat dat telt. Ook wij hebben straks niets 

aan ingezetenen die niet gelukkig zijn met hun 
nieuwe gebieders. Dus wij gaan akkoord!” Het 
was vooral de overgelopen grootvizier Venegas 
van emir Muley Hassan die hem achter de 
schermen goed van advies diende. 
 De volgende artikelen waren voor Tomás 
de Torquemada niet te slikken geweest: 4. 
De moskeeën en de religieuze verzekeringen 
bleven voortduren als tijdens het regime van 
de emir. 5. Geen christen zal het huis van een 
moslim betreden noch hem beledigen. 6. Dat 
geen christen of Jood een openbaar ambt zou 
betrekken als hij niet net als vroeger de zege 
van de emir zou hebben kunnen krijgen. Dat 
laatste was toch wel even een leermoment 
voor Ferdinand en de zijnen. Er waren Joden en 
christenen op hoge posities in het toenmalige 
Nasridische rijk. Ook over het volgende artikel 
werd lang onderhandeld. 7. Alle krijgsgevangen 
die gemaakt zijn door het leger van Ferdinand 
moesten worden vrijgelaten, vooral de hoge 
officieren en de gevangen genomen edelen. 
Inclusief de naar Granada gevluchte moslims. De 
sultan moest dan wel een losgeld per hoge edele 
betalen. De lieden mochten niet herbewapend 
worden. 
De volgende dag werd er niet verder gesproken. 
Isabella ontving dan de Italiaan Columbus, die in 
westelijke richting wilde varen omdat hij dacht 
dat de aarde een bol was, net als de maan. Hij 
wilde een snellere route naar het oosten vinden. 
Isabella geloofde daar ook in en was voornemens 
de expeditie van Columbus te financieren. 
Morgen zouden zij hem aan het hof ontvangen. 
Vooral de kleine Johanna was dol op deze koene 
zeevaarder, die steeds grapjes met haar maakte 
en die altijd kleine cadeautjes voor de kinderen 
meebracht. Hij was een prettig en gezellig mens 
met de gave van het woord. Volgens Ferdinand 
had zijn vrouw een oogje op de knappe Italiaan.

wordt vervolgd
Peter Langendam
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Tijdelijke verhuur
HOE VERANDERT U TOERISTISCHE VERHUUR IN TIJDELIJKE VERHUUR 

TEN GEVOLGE VAN DE CORONACRISIS? 

uw woning na een paar maanden toch weer 
gewoon in de toeristische verhuur kunnen 
zetten!

De verwachting is dat de toeristische ver-
huur weer een grote opbloei gaat krijgen 
zodra de grenzen weer opengaan. Men 
vindt het veiliger in een appartement va-
kantie te houden dan in hotels, hoe goed 
deze ook zullen proberen de hygiëneregels 
in deze Coronavirustijden te respecteren en 
uit te voeren. 

Pas goed op uzelf en op elkaar!

 
 

 Wilma van den 
Boogaard

Advocate bij het 
buffet Espejo 

Saavedra & Van 
den Boogaard 

Abogados.
Email: wilm-

avdboogaard@
gmail.com

JURIDISCH

De afgelopen jaren werden gekenmerkt door de “boom” van de toeris-

tische verhuur. Veel van onze cliënten hebben appartementen aan de 

Costa del Sol gekocht om ze in de toeristische verhuur te zetten en hier 

de vruchten van te plukken. Het Coronavirus heeft echter een einde aan 

deze investering gebracht. Vele eigenaren zitten er nu over te denken 

om hun appartement tijdelijk te verhuren. Logisch, zo brengt de investe-

ring toch nog geld op!

Bij de tijdelijke verhuur is de huurovereen-
komst van groot belang. Maakt u een con-
tract op voor, bijvoorbeeld, 6, 11 of 15 maan-
den, dan heeft de huurder toch het recht om 
5 jaar in uw woning te blijven zitten. Wilt u dit 
voorkomen, dan moet u duidelijk in het con-
tract zetten dat het om een tijdelijke verhuur 
gaat wegens arbeidsomstandigheden, va-
kantie, studie enz. Doet u dit niet, dan zal de 
huurovereenkomst altijd de minimumduur 
van 5 jaar hebben, onafhankelijk van de duur 
die u in de overeenkomst vastgelegd hebt. 
Gaat uw huurder dus niet na de afgesproken 
termijn weg, dan kan hij het huurcontract tot 
5 jaar verlengen en staat u machteloos. De 
huurder moet natuurlijk wél de huur blijven 
betalen.

Het is echter niet voldoende de reden voor 
de tijdelijke verhuur in het contract op te ne-
men. U moet hier ook schriftelijk bewijs van 
hebben. Is de reden voor de verhuur een tij-
delijke overplaatsing naar een ander werka-
dres, dan zal de huurder bij ondertekening 
van de huurovereenkomst een kopie van 
zijn arbeidscontract moeten overhandigen. 
De inhoud van het huurcontract is dus van 
wezenlijk belang bij tijdelijke verhuur. U wilt 



De tas
Vannacht droomde ik van een 
tas….hoe erg moet het zijn in de 
wereld dat je in dromenland je 
toevlucht neemt tot een tas….
Was het nu nog een Gucci, een 
MK of een Chanelletje ….nee niets  
van dat leuks.
Waar ik de hele nacht over heb 
liggen spoken is mn allessie, m’n 
alibi, m’n grootste smoes en m’n 
redding geweest in deze vreselijke 
weken. 
Ik ken er veel,  die er geen moeite mee hadden 
om opgesloten te zitten, mensen die gewend 
zijn veel thuis te verblijven en mensen die nu 
eindelijk eens orde op zaken kunnen stellen in 
hun huis.

Al die voordelen over het opgehokt zitten…ze 
kunnen mij niet bekoren. Er is geen voordeel 
te behalen aan het verplicht binnen moeten 
zitten. Het druist tegen de menselijke natuur in 
en al helemaal als je in het bezit bent van een 
overdreven vrije geest.

Al langer ben ik ervan overtuigd dat ik niet 
helemaal normaal ben. Soms werkt zoiets 

mee, maar soms kom je ook wel 
eens jezelf tegen en vraag je je 
maar weer eens af ; 
kan dat nou niet even normaal 
gaan…

Wat is normaal? Nu, na 9 weken 
is er nog steeds niets normaal in 
deze wereld die volledig op zijn 
kop is komen te staan. Het nieuwe 
normaal, een nieuw begrip met 
regels die we ons eigen moeten 

gaan maken. 

O ja, als ik dan toch iets moet bedenken wat 
in mijn voordeel heeft gewerkt is de reductie 
van nutteloos papier en rommel wel een 
positief dingetje. Ik ben geen geordend mens, 
dat kunnen de meesten van u die mij kennen, 
beamen. 

Toch wel geinig om diep weggestopte zaken 
zoals oude foto’s, brieven, schoolrapporten 
en je geboortekaartje terug te vinden. Met 
name de laatste 2 onderwerpen doen mij er 
wederom van overtuigen dat ik inderdaad 
niet helemaal normaal ben. Hopeloos geval, 
volgens de afscheidsbrief van de rector van de 

Toen Maya belde om te vragen of ik een stukje wilde schrijven voelde 

dat verzoek een beetje als een soort van tijdelijk afscheid van mijn 

geliefde Costa del Sol. Dat komt omdat ik in de flow zit om een tijdje 

naar Nederland te gaan om werk te zoeken, daar moet je dan bijna 60 jaar voor 

worden…. Een soort omgekeerde gastarbeider dus. Hoe ziet u dat voor zich?!  

Daar waar ik in normale omstandigheden deze week weer aan het werk in Andalusië 

had moeten zijn en volgende week een 5-daags privé culinair reisje naar het mooie 

Baskenland had mogen beleven zitten we in de ……coronastand.

DE CORONACRISIS VAN
REISLEIDSTER FRANCIS

T i j d e l i j k  a f s c h e i d
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Helen Geul – Benalmádena
Hans van Gennip – Fuengirola
Anna Visser - Fuengirola

 

NIEUWE LEDEN 
van maart tot en met mei

OVERLEDEN:

De NCCS geeft met leedwezen kennis van het 
overlijden van hun lid:

Milly Blekton – Stevens - Torrequebrada 
Joop Kraaijo – Benalmádena 
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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

• SOS Service (wij begeleiden U bij dokter-, ziekenhuis- en politiebezoek)
• In en om uw woning (hotelservice, sleutelservice, woningonderhoud)
• Overige Service (administratie en verhuur)

Een naam die alles zegt!
Wij bieden acute hulp, maar ook hulp die minder acuut is

SOS At Your Service

T: +31 624701977 en/of  +34 693022386   
E: welcome@sosatyourservice.eu
W: www.sosatyourservice.eu
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school waar ik vanaf gestuurd ben, maar ik zou 
het wel gaan redden…
Ga maar naar het buitenland….ze komt er wel….
de goede man had wel een vooruitziende 
blik want ik ben op mijn 17e jaar inderdaad 
eerst naar Zwitserland en daarna naar Spanje 
vertrokken.
Mijn geboortekaartje is ook een apart geval. 
In 1960 (pppfff dit is eruit haha) beschikte men 
nog niet over originele, gezellige en kleurrijke 
kaartjes. De doorsnee babyaankondigingen 
waren saai en voorspelbaar met een wiegje 
voorzien van een lintje in de kleuren blauw of 
roze. 
Mijn ouders en met name good old Jan 
Versteeg (nee…geen familie van….) hielden 
helemaal niet van reizen. Hoe kom je erop om 
je oudste aan te kondigen met zo’n geweldig 
leuk kleurig en origineel geboortekaartje en 
dat in die tijd! Toen al zag je dat het kind niet 

helemaal normaal zou worden…..
Nu zitten we reeds 9 weken in omstandigheden 
die nog steeds niet optimaal zijn, maar al heilig 
vergeleken bij de eerste 6….toen we nog in fase 
-1 zaten……ooo dat was uitgesproken lastig. 
Niet klagen, niet mauwen, altijd kijken naar 
diegenen die het minder hebben (uitspraak 
van JV!) Uitzicht op zee, een groot balkon, een 
heerlijk huis…maar ja dat binnenblijven was 
echt niet te doen, dus moesten er originele 
oplossingen komen. Het smoezenboek en dé 
tas werden van stal gehaald.

Gelukkig had ik 2 ouderen gevonden die blij 
waren dat er een krantje gehaald werd voor 
ze, evenals de boodschappen.  6 weken lang 
een programma en route afwerken waarbij we 
toch gemiddeld zo’n 6 tot 8 kilometer konden 
afleggen zonder door oom agent te worden 
aangehouden. 

Uiteraard prijs ik mijzelf gelukkig dat ik in het 
oude dorp woon waar nog wat leven in de 
brouwerij was. Ik was al blij met een rij in de 
verte…niet dat ik erin ging staan maar je had 
dan niet het idee dat je de enige levende ziel 
op straat was. ’s Middags altijd op de uren 
dat de politie zit te eten een loopje naar het 
Kruideniertje, slager Stam en natuurlijk de 
onvermijdelijke Mercadona, waar het om 
die tijd ook altijd redelijk verlaten was. Met 
al die boodschappen moest je er natuurlijk 
ook weer wat van maken, ik mag zeggen dat 
de kookkunsten met sprongen vooruit zijn 
gegaan, al ben ik nu écht wel uitgekookt!

Soms met eten in dé tas, stel je voor dat je 
aangehouden wordt….dan ben je op weg 
naar een oudere dame om haar maaltje te 
brengen…of de smoes naar de apotheek 
werkt ook altijd! En natuurlijk hebben ze dan 
nét niet wat jij moet hebben dus ga je naar de 
volgende apotheek….Ik heb er gelukkig geen 
een van binnen gezien in deze barre tijden.

Vanaf een uur of 6 begonnen de gezellige 
videoborrels en zo was er gelukkig snel weer 
een dag voorbij. Daarnaast ging ik ook stiekem 
een paar uurtjes op bezoek bij 1 persoon en 
kwam dat bezoek stiekem ook bij mij en dat 3 x 
in de week gaf een rebels gevoel…..uiteraard op 
gepaste afstand en 100 x handenwassen. Eén 
van de leukste moppen vond ik trouwens toch 
wel dat na al dat wassen je discotheekstempel 
uit 1985 weer tevoorschijn kwam 😊.

Ik heb godzijdank de oorlog niet meegemaakt 
maar kon mij al iets beter inleven in de 
verschrikkelijke en angstige omstandigheden 
waarin onze ouderen hebben gebivakkeerd. 
Vreselijk om bang te moeten zijn voor de 
politie….niet bang voor het virus, nee voor de 
politie!

En ja dé tas wil ik niet meer zien! Loop liever 
met een leuke, gezellige, fleurige dan met 
deze tas……en mochten ze het in hun hoofd 
halen om ook nog mondkapjes te maken met 
Mercadona erop dan kunt u wel raden wat ik 
zal doen!

Blijf gezond en take care!

Francis 
Versteeg

E r v a r i n g e n
Je weet nooit hoe een koe een haas 
vangt…….

Na ruim 40 werkzame jaren is er een tijd ge-
komen waarin ik mijzelf moet zien te verko-
pen…. 
17 maart jl. was mijn laatste werkdag voor 
reisorganisaties Effeweg en Bolderman, op 
de luchthaven afscheid genomen van de 
laatste gasten. Niet voor te stellen dat ik 5 
dagen daarvoor nog in Granada liep met 45 
mensen!
Ik heb de leukste baan die je maar kunt be-
denken, echter kan dit werk de komende tijd 
vooralsnog  tot half januari 2021 niet door-
gaan….
Na de ruim 9 weken ophokplicht barst ik nog 
meer van de energie.
Ben fit, nog lang geen oud besje en niet van 
plan om hier lijdzaam af te wachten op betere 
tijden. 
Hier heb ik geen tijd en geduld voor. Ik heb 
kind noch kraai, dus zet ik mijzelf in de ver-
koop.  Ik ben dus van plan om naar Neder-
land te vertrekken voor voorlopig een half 
jaar. Echter niet zonder de toezegging van 
werk. Uiteraard ben ik mij terdege bewust 
dat ook in Nederland de banen niet voor het 
oprapen liggen. Ondertussen m’n CV op-
geleukt en aangevuld, mijn hemel wat heb 
ik veel gedaan in m’n leven! Van horeca tot 
allerlei winkels, van rondvaartboot gids tot in-
tercedente, van catering tot public relations, 
van benzinestation tot reisbureau en nog veel 
meer, kortom een manusje van alles die met 
name niet te lui is om keihard te werken. En 
dan spreek en schrijf ik ook nog 3 talen vloe-
iend Spaans, Engels en Nederlands  (Duits en 
Frans aardig)
Ik ben ondernemend, zorgzaam, commu-
nicatief, een doorzetter, enthousiast, stress-
bestendig, een teamplayer, organisatorisch 
sterk en met een grote interesse in mensen 
en dieren. 
Hoor graag van jullie. Liefs, Francis



De Coronacrash van 2020

Stukje bij beetje krijgen we weer 

de vrijheid om een dagelijks leven 

buiten de deur op te starten. Dat 

betekent dat bedrijven ook weer 

open kunnen en vele mensen weer 

aan het werk gaan. Deze keer wil ik 

het eens niet over beleggen heb-

ben maar over ons geliefde Span-

je. Hoe ziet de toekomst eruit? Het 

wordt een interessante maar ook 

zware tijd de komende jaren. 

Er is ontzettend veel geld uitgegeven 
om de gevolgen van deze sanitaire crisis 
zoveel mogelijk in te dammen. Geld dat 
weer terugbetaald moet worden en daar-
voor moet je met goede oplossingen ko-
men. Tijdens de financiële crisis werd al 
duidelijk dat het land te afhankelijk is van 
de bouw en het toerisme. Er is te weinig 
gedaan om te diversifiëren dus vallen nu 
de klappen weer in dezelfde hoek. 

Uitdaging voor ondernemers
Op wat uitzonderingen na is Spanje een 
echt MKB-land. Ondernemers weten dat 
ze risico’s lopen, maar deze crisis heeft 
niemand in zijn bedrijfsplan ingecalcu-
leerd. De verliezen zijn enorm en ik vrees 
dat velen deze niet te boven zullen komen. 
Wat je tijdens deze crisis wel ziet is dat, 
net als altijd, het de kleinere ondernemers 
en zzp-ers zijn die met de meest creatie-

ve oplossingen komen. In eerste instantie 
dacht iedereen dat we twee weken thuis 
zouden zitten. Dat was nog overkomelijk: 
tijd om even orde op zaken te stellen en 
wat rust te nemen.

Toen bleek dat het langer zou gaan duren 
zag je meteen op de sociale media allerlei 
initiatieven om toch zaken te blijven doen. 

Er wordt een enorme inhaalslag gemaakt 
als het gaat om online verkoop. Kleine win-
kels, restaurants en dienstverleners kun-
nen nu rekenen op het solidariteitsgevoel 
van hun plaatsgenoten. Nog nooit heb ik 
zoveel fietskoeriers en bezorgbrommers 
gezien als in de afgelopen weken. De roep 
om lokale, regionale en nationale produc-
ten is groot. Door deze crisis zijn mensen 
bewuster geworden van de afhankelijk-
heid van het buitenland, zowel voor de 
import als voor de export.
 
Improvisatie
Ik heb de Spanjaarden altijd bewonderd 
om hun vermogen om te improviseren. Ze 
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Kaspar Huijsman is directeur van 
BinckBank Spanje en zelf ook 
gepassioneerd belegger. In zijn 
columns schrijft hij over zijn erva-
ringen op de beurs en de econo-
mie. Heeft u een vraag voor hem? 
Mail dan naar kaspar.huijsman@
binckspanje.com. 

Een blik op de toekomst
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hebben uiteindelijk altijd, als is het vaak 
op een heel laat moment, overal een op-
lossing voor. In de afgelopen maanden 
zijn fabrieken omgebouwd om beade-
mingsapparatuur te maken of mondkap-
jes te naaien. In no-time is een hele infra-
structuur opgezet die het mogelijk maakt 
om online les te geven, iedereen gratis 
toegang tot digitale bibliotheken te ge-
ven en met je digitale handtekening een 
bewijs van inschrijving bij de burgerlijke 
stand op te vragen. 

Komt het goed?
De Costa del Sol is een gebied waar men 
gewend is aan korte en heftige conjunc-
turen. Als het goed gaat komen er veel 
mensen en zodra het slecht gaat gaan ze 
weer weg. 

Maar er zijn altijd mensen die hier naar-
toe willen komen. Wat dat betreft zal het 
hier wel goed komen. 

Op landelijk niveau zijn inmiddels diver-
se brancheverenigingen, wetenschap-
pers en economen met elkaar in overleg 
over de beste manier om een stabiele en 
veerkrachtige economie in Spanje op te 
bouwen. Ik hoop van harte dat hun idee-
en voor een economie, gebaseerd op 
innovatie, digitalisering, duurzaamheid 
en kennis, in de praktijk gebracht zullen 
worden. 

Je hoeft immers echt geen Bill Gates te 
zijn om te weten dat er in de toekomst 
heus wel weer een vervelend virus voor-
bijkomt. Laten we er alles aan doen om 
de impact, op alle gebieden, niet weer zo 
groot te laten zijn als deze keer!

U 

kunt ons altijd bereiken op het bekende 
nummer + 34 952 924 011. Ons kantoor is 
voor bezoek gesloten maar wij werken 
dubbel zo hard door om al onze klanten 
te ondersteunen. 

Kaspar Huijsman
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Ik begin maar met de Nederlandse naam, dan weten we gelijk waar ik het over 

wil hebben. Ik had een mooie bloem gevonden tijdens een bergwandeling hier 

aan de Costa en bij het zoeken naar de 

juiste naam werd ik geconfronteerd met 

een duizelingwekkende lijst van namen. 

Het leek onbegonnen werk vandaar dat 

ik eerst Lavendel wat algemener als 

soort wil beschrijven.

Lavendel

b l o e m e n  &  p l a n t e n  i n  s p a n j e

Er zijn 39 soorten Lavandula die allemaal 
afkomstig zijn van de landen rondom de 
Middellandse Zee. Negen daarvan vin-
den we aan deze kant  en de andere 30 
aan de Noord-Afrikaanse kant. De ver-
schillende soorten worden allen aan-
geduid met een dubbele Latijnse naam, 
b.v. Lavandula angustifolia en Lavandula 
latifolia (dit zijn overigens voor ons ook 
de meest herkenbare, Frankrijk staat er 
vol mee). De Lavandula behoort tot de 
familie van de “Labiatae” lipbloemenfa-
milie en is een opvallend geurende half 
heester met prachtig grijsgroen blad en 



WWW.NCCS.ES  51 

b l o e m e n  &  p l a n t e n  i n  s p a n j e

 50  50 

Lavandula. Maar ook voor de sierteelt 
kruiste men naar hartenlust met de 
Lavandula voor meer bloemen, mooie-
re kleuren, minder vorst gevoelig enz. 
De reden dus van de lange lijst met na-
men die ik vond. Je kunt er eigenlijk van 
uitgaan dat alle cultivars verschillen-
de eigenschappen hebben. De Franse 
boeren verbouwen voor 90 % Lavandula 
soorten alleen voor de zeep- en lucht-
verfrisserindustrie, zelfs ongeschikt 
voor medisch of culinair gebruik.

LAVANDULA STOECHAS
Hier in de bergen groeit de Lavandula 
stoechas met mooie Nederlandse na-
men als Kuiflavendel, Vlinderlavendel of 
Pluimlavendel. De Spaanse namen zijn 
Cantahueso en Cantueso morisco (deze 
soorten hebben meer een dennengeur). 

afhankelijk van de soort redelijk vorst-
bestendig. Alle Lavandula´s houden 
van veel zon, zijn goed droogte besten-
dig en komen in vele mooie kleuren 
voor o.a.  blauw, paars, violetblauw, 
roze en wit. De verschillende Lavendu-
la soorten worden in hun wilde vorm al 
eeuwenlang gebruikt voor etherische 
olieën, zowel medisch, culinair als voor 
de geur.
Tot omstreeks 1920 werden er alleen 
wilde lavendel soorten verzameld om 
etherische olie uit te distelleren. Door 
de industriële revolutie steeg de vraag 
naar geurstoffen echter enorm, vooral 
door de komst van o.a. wasmachines 
en de grote hoeveelheden waspoe-
ders. Lavandula groeit hier rond de 
Middellandse Zee met name in Frank-
rijk, van nature boven de 500 meter en 
daar werd door bergboeren de wilde 

lavendel verzameld als bijbaantje. Bij-
zonder is het om te vermelden dat veel 
boeren hun schrale bergakkers hadden 
verlaten om in diezelfde industrieën te 
gaan werken. Na jaren bleken echter 
hun verlaten akkers overwoekerd door 
wilde Lavandula en begonnen ze hun 
akkers weer te bewerken maar deze 
keer om Lavandula te verbouwen en te 
oogsten om aan de verhoogde vraag 
te kunnen voldoen. Dit leidde uitein-
delijk tot een geweldige industrie van 
etherische olieën voor wasmiddelen, 
deodorant, luchtverfrissers, parfums 
enz. De wilde Lavandula werd veredeld 
voor de landbouw om sterkere planten 
en betere olie opbrengsten te krijgen. 
Inmiddels zijn in landen als Australië 
en New Zeeland waar de Lavandura 
niet van nature voorkwam meerdere 
boeren overgegaan tot de verbouw van 
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De naam komt van een groep eilanden 
voor de Franse zuidkust Les Iles d´Hy-
éres  die in de Romeinse tijd “Stoecha-
des” werden genoemd. Ze groeien hier 
op rotsige berghellingen in grote groe-
pen. De foto´s heb ik gemaakt in febru-
ari. De kleur is violet/paars met prach-
tig grijsgroen blad en groenblijvend in 
de winter. De Lavandula stroechas is 
niet geschikt voor culinair gebruik en 
ook de geur is niet van belang. Deze 
wilde Lavandula is gewoon mooi om te 
zien en de bijen halen er heerlijke ho-
ning uit. Wel is deze soort gebruikt om 
veel verschillende cultivars voor de 
tuin mee te kweken. In 1991 vond men 
in Almería een roze variant die bekend 
is geworden onder de naam Lavandu-
la stoechas “Kew Red” met een diep 
roze kleur. Men dacht een rode ge-
vonden te hebben maar het was diep 
roze. Hiermee wil ik eigenlijk zeggen 
dat zowel voor de landbouw als voor 
de sierteelt vreselijk veel cultivars zijn 
ontstaan met elk zijn specifieke eigen-
schappen en het dus vrijwel onmoge-
lijk is om alle verschillen te noemen. 
De Lavandula Stoechas van de foto´s 
hier aan de Costa, bloeit heel vroeg, 
ruikt niet als Lavendel, is niet geschikt 
voor in de keuken, wel lekker vanwege 
zijn honing en prachtig om te zien. 
U hebt waarschijnlijk allemaal wel 
een keer hier of in Nederland een la-
vendelstruik in u tuin gehad en ook de 
teleurstelling gehad dat hij te groot 
werd en uit elkaar viel. Tuin tip: snoei-
en en nog eens snoeien vroeg in het 
voorjaar heel kort  max. 15 cm boven 
de grond en na de bloei nog een keer 
de bloemen er af. Kijk wel even welke 
soort u hebt en zoek op internet de 
bloeitijden op.

In Spanje zijn er natuurlijk ook kern-
reactoren en waren er tevens socia-
listische regeringen. Die twee gaan 
niet samen. Het lijkt erop dat de in-
ternationale socialisten onderling 
hebben afgesproken tegen kern-
energie te zijn. Jammer, maar helaas.

Er zijn momenteel in heel Spanje 7 kernre-
actoren actief, drie in Catalonië, te weten de 
Asco I en Asco II centrales ten westen van 
Barcelona, die hun koelwater uit de rivier 
de Ebro halen. Niet ver daarvandaan aan de 
kust de centrales van Vandellòs, waarvan er 
slechts één centrale actief is.              
Bij het grote stuwmeer van Almaraz, in de 
regio Extremadura, staan twee actieve kern-
centrales, de Almaraz I en II. 
Één in Valencia te Cofrentes bij het stuw-
meer, en tenslotte één in het centrum van 
Spanje, bij Tril-
lo aan de rivier 
de Taag.                                 

De twee 
gloednieuwe 
centrales in 
Baskenland, 
aan de kust 
bij Lemóniz, 
twee comple-
te centrales 
van 900 MW 
elk, werden 
vlak voor de 
ingebruikna-
me gestopt 
door de rege-

NATUURKUNDIGE BESCHOUWINGEN OVER ALLEDAAGSE DINGEN

Over de noodzaak van KERN-
ENERGIE - Thoriumreactoren

ringswisseling in 1984. Het is slechts het geld 
van de belastingbetaler, daar hoef je niet 
zorgvuldig mee om te gaan, zo denkt menig 
politicus.

Ook willen de socialisten alle kernenergie 
verbieden na 2035, waardoor onder andere 
de CO₂ uitstoot zal verdubbelen en de ener-
gieprijzen met 60 – 70 % zullen toenemen. 
Zover zal het natuurlijk niet komen, zelfs de 
kiezers ter linkerzijde zullen hun verstand 
terugkrijgen, hopelijk. De zeven actieve re-
actoren zorgen voor 21 % van alle elektriciteit 
die Spanje gebruikt.

Het zijn verschillende reactoren, geleverd 
vanuit Frankrijk, Duitsland en de USA. Het 
leuke van de Spaanse centrales is het vol-
gende: u kunt ze gewoon bellen om een 
afspraak ter bezichtiging te maken. U wordt 
als een vorst ontvangen en u bezichtigt deze 

.

Henk Flederus
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Overlijden van Alvaro de Luna

elektriciteitsfabrieken alsof 
u naar een wijnbodega gaat. 

En dan zult u iets bijzon-
ders zien. U weet dat de 
lichtsnelheid in het vacuüm 
de hoogste snelheid is die 
er bereikt kan worden. Een 
hogere snelheid is niet mo-
gelijk, zie de volgende Vlie-
gende Hollander als ik de 
zwaartekracht bespreek. De 
lichtsnelheid in het heelal is 
ongeveer 300.000.000 me-
ter per seconde. In het reac-
torvat van een kerncentrale 
zit water en vliegen er rela-
tivistische elektronen rond. 
Die elektronen (ß straling) 
bewegen met een snelheid 
van ongeveer 300.000.000 m/s, maar de 
lichtsnelheid in water is beduidend langza-
mer. Het elektron beweegt dus, in het water, 
sneller dan het licht. Dan ontstaat het won-
der. Een elektron zendt fotonen uit en vangt 
die zelf weer in, zodat u die lichtdeeltjes (van 
warmtefotonen tot en met gammastraling) 
nooit zult zien. Maar in het water van een 
kernreactor kan het elektron dat foton niet 
invangen, omdat het elektron sneller loopt 
dat het licht dat hij veroorzaakt. Dat licht ziet 
u dus, een prachtig blauw/beetje groene 
kleur. Men noemt dat licht Cherenkov stra-
ling. 

De belofte natuurlijk is de volgende genera-
tie kernreactoren, waarbij er nauwelijks afval 
wordt geproduceerd en dat minieme beetje 
afval straalt maar heel kort, zo ongeveer 200 
jaar.

Dat zit zo. Thorium is een element zoals ura-
nium. Is uranium al veelvuldig voorhanden, 
thorium nog veel meer, met een factor drie 
tot vier meer. En in veiliger landen zoals In-

dia, USA, Canada, Australië en Noorwegen wordt 
het gevonden. De halfwaardetijd van thorium is zo 
groot, dat het als een stabiel element mag wor-
den beschouwd. 

Thorium heeft net als een atoombom een slag-
hoedje nodig: een bron van langzame neutronen. 
Als er een langzaam vliegend (thermisch) neutron 
in een thorium 232 kern komt, wordt dit neutron 
ingevangen en ontstaat er een radioactief thorium 
233, dat vrij snel zal vervallen naar uranium 233. En 
de kern van uranium 233 is net zo goed splijtbaar 
als een uranium 235 kern. Ook kan het uranium 
233 opnieuw een thermisch neutron invangen 
en wordt dan een uranium 234 isotoop, opnieuw 
goed splijtbaar, net als het volgende product van 
uranium 234, door invangst van een thermisch 
neutron: het uranium 235, indertijd gebruikt voor 
de eerste twee atoombommen, de proefbom en 
de bom op Hiroshima, te Japan. Samenvattend, 
van thorium 232 wordt door de invangst van lang-
zame neutronen de ultieme kernbrandstof ura-
nium 233, 234 en 235 gemaakt. Men noemt zo’n 
reactor daarom wel een kweekreactor. 

U kunt zich de kweekreactor Kalkar nog herinne-

ren, alleen daar werd via de kernreacties aan 
het met uranium 235  het verrijkte uranium 
238 toegevoegd en het element plutonium 
239 geproduceerd, dat opnieuw een goed 
splijtbaar element is. Ook Kalkar was een 
kweekreactor, omdat men er plutonium in 
produceerde. Uit de conventionele uranium 
238 reactoren komt weinig, maar wel langs-
tralend afval van de z.g. transuranen, die wel 
tot 250.000 jaar lang kunnen stralen.                
                                     
Bij de thoriumcentrale brandt uiteindelijk 
bijna alle brandstof op en is het resterende 
afval kort stralend, zo’n tweehonderd jaar 
maximaal. Het thorium is in vloeibaar zout 
opgelost, samen met wat met uranium 235 
verrijkt uranium 238, dat nodig is voor de 
thermische neutronenafgifte. Het zout loopt 
door kanalen van grafiet en pijpleidingen van 
bijzondere legeringen van nikkel; het super 
kristallijne grafiet is zo bros als porselein, en 
moet tegen extreme schokken (aardbevin-
gen) en straling (gammastraling en neutro-

nenstraling) bestand zijn.                                                                                                  

China heeft op dit moment 37 werkende 
kerncentrales en bouwt er momenteel nog 
20 centrales bij. Ook werkt dit land, in sa-
menwerking met de USA en Europa hard 
aan de thoriumcentrale, waarvan de eerste 
voor 2028 in gebruik zal worden genomen. 
En daarna zal het snel gaan. 

Dan mogen we de windmolenparken op de 
Noordzee gaan opruimen en onze daken 
weer schoonmaken van de zonnepanelen, 
die economisch geen nut meer zullen heb-
ben. 

Over de zwaartekracht gaan we het de vol-
gende keer hebben.

Wordt vervolgd

Peter Langendam
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Cherenkov straling

Thorium-gesmoltenzout-reactor
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HUISARTSEN
Torremolinos, Frank Buster tel: 952380279 
spoed tel: 608658338
Torremolinos, J.O. Landman tel: 95388872 
spoed tel: 617 913 196 
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 Ganzalez 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, OOGARTS
Marbella, Wim de Bruyn tel: 619992369
Torremolinos, Jorge E. Alcalá Hermández tel: 952383407

AUDICIEN/OORKLINIEK
Arend Eikelboom komt thuis. T 634 825 255

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

NOTARIS
Malaga, 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

FINANCIEEL
BINCK BANK, 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
Quirien Schreurs, tel. 654 963 106. 
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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JOYNE

 Tel.: 952 591 603 · Mobiel: 676 888 565
E-mail: info@je-systems.net

w w w . j e - s y s t e m s . n e t

Directie: Judith & Eric 

DUUR
1 maand

3 maanden
6 maanden

1 jaar

€40
€30 p/m
€25 p/m
€22 p/m

€30
€30
€30
€30

PRIJS REGISTRATIE KOSTEN

JOYNE

www.joyne.nl

Televisie via 
de satelliet

JOYNE

JOYNE

Satelliet Systemen
TV -  SATELLITE -  INSTALLATIONS

 Tel.: 952 591 603 · Mobiel: 676 888 565

· Voor al uw installaties
· Alle TV en audio merken verkrijgbaar
· Koelkasten, drogers, wasmachines
 Alle TV en audio merken verkrijgbaar

CAMERA BEWAKING SPECIALIST

Tevens kunnen wij u helpen bij met:
• het  renoveren van uw huis.
• verkoop, verhuur  klaar maken.
• vakantieverhuur
• management service

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak 
0034952850328 - kantoor
0034665812710 - Frank

FreeHomeEstates
Urbanisatie El Rosario N 2
Marbella
www.freehomeestates.com
info@freehomeestates.nl

De aan- of verkoop van een huis is een spannend proces. 
Emotioneel en soms ondoorzichtig. U wilt de juiste strate-
gie die het beste resultaat oplevert. Uw sleutel tot succes 
vraagt om een makelaar met een uitstekende reputatie 
en marktpositie.
Kortom, uw meest waardevolle (toekomstige) bezit vereist vakmanschap. Wat is bijvoor-
beeld de reële waarde van uw droomhuis? Wilt u snel en voor de best mogelijke prijs uw 
huis verkopen of verhuren? Tijd voor een makelaar die het verschil maakt. Met uitgebreide 
expertise in het betere onroerend goed.

Royal Beach bar 
& Restaurante 
Urb. Royal Beach, 
Sitio de Calahonda
29650 Mijas Costa
Tel. 952 933 033



Telefoon: +34 952 924 011
E-mail: info@binckspanje.com
www.binckspanje.com

ONRUST OP DE
BEURS BIEDT
OOK KANSEN

Ontdek waarom
BinckSpanje.com/kansen


