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Het clubblad verschijnt 6 x per jaar. 
Mailings met ledeninformatie elke 
veertien dagen.

U ontvangt het clubblad gratis in 
Spanje. Als u dat in Nederland wilt 
ontvangen moet er een toelage van € 
15 betaald worden per jaar.
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ABN-Amro t.n.v. NCCS  IBAN  NL68 
ABNA 0515576743
Bankia: IBAN ES38 2038 3685 5260 
0018 5335 t.n.v. Club Neerlandes 
Costa del Sol
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V a n  d e  v o o r z i t t e r

als voorzitter graag even mag doen) even weer 
dat verrekte kapje voor.  De komende activi-
teiten zijn de inloopborrels op 7 augustus en 4 
september en de Indische rijsttafel op 15 augus-
tus. Voor al deze activiteiten zitten we vast aan 
een maximum aantal deelnemers vanwege het 
sociale afstand houden. Dus als u wilt komen: 
even opgeven.

De echte grote uitdaging wordt de autopuzzel-
tocht op 24 & 25 oktober. We hopen natuurlijk 
met z’n allen dat de Covid-19 regelgeving geen 
spelbreker wordt en dat we de tocht gewoon 
door kunnen laten gaan en dat u er ook bij bent. 
En tot die tijd: allemaal heel voorzichtig ..... 

Wilmar 
Bliek, 

voorzit-
ter 

We hebben als club gelukkig weer een paar 
activiteiten kunnen ontplooien en die zijn ook 
goed bezocht. Daarbij werd zoveel mogelijk ge-
probeerd om de Covid-19 regels in acht te ne-
men al moet ik eerlijk zeggen dat dat niet altijd 
lukte. Zeker aan het eind van de middag waren 
er toch een paar omhelzingen van leden die el-
kaar lang niet hadden gezien of die elkaar node 
hadden gemist. 

Zover ons bekend is hebben we binnen de club 
nog geen leden die besmet zijn geraakt. Daar 
mogen we blij om zijn want we behoren tenslot-
te bijna allemaal tot de risico groep. Maar hele-
maal zeker weten doen we dat niet want het feit 
dat er niets is gemeld is natuurlijk geen garantie.

Er komen momenteel weer veel toeristen deze 
kant op die het vaak wat minder nauw nemen 
met de regels die het gouvernement heeft in-
gesteld. Persoonlijk probeer ik die op veilige 
afstand te houden en als ze te dicht bijkomen: 
mondkapje voor. Dat laatste is overigens vanaf 
16 juli in Andalusië sowieso weer verplicht op 
straat, in bars en restaurants als u niet zit (dus bij 
binnenkomst of naar het toilet gaan), in winkels 
en alle publieke ruimtes. Alleen thuis mag dat 
ding af.

Dus ook bij onze evenementen voorlopig 
mondkapje voor tot u aan uw tafel zit en als u 
gaat “socialising” aan andere tafels (iets wat ik 

Bij deze aanhef denkt u misschien: “Wat bedoelt ie nou ?”  

Dan heb ik nu nog zo’n 350 woorden over om dat uit te leggen (meer mag niet 

van de redactie).

Heel voorzichtig...
dan breekt het lijntje niet

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

Marie-Louise Hüser – Pardoel – Trapiche
Werner Hüser - Trapiche

 

NIEUWE LEDEN 

juni/juli
OVERLEDEN:
De NCCS geeft met leedwezen kennis van het 
overlijden van hun leden:

Kees de Groot - Woerden
Ria Jongepier - Marbella

E V E N E M E N T E N

ZATERDAG 15 AUGUSTUS
Indische Rijsttafel in Fuengirola
Op 15 augustus genieten we elk jaar  van 
een echte Indische rijsttafel en herdenken 
we daarmee tegelijkertijd het einde van 
de Japanse bezetting in het toenmalige 
Nederlands-Indië. 
Voor deze gelegenheid heeft Tony van de 
Family Bar de kok van het vroegere Poco 
Loco uitgenodigd om bij hem een heerlijke 
rijsttafel te komen bereiden. 
De prijs van deze rijsttafel is € 25 incl. 1 
drankje per persoon, vooraf te betalen. 
Uw betaling ad. € 25 per persoon gelieve 
u vóór 11 augustus a.s. over te maken op 
bankrekeningnummer NL68 ABNA 0515 
5767 43 t.n.v. NCCS, of op Bankia IBAN 
ES38 2038 3685 5260 0018 5335 t.n.v. Club 
Neerlandes Costa del Sol.
Het begint om 14.00uur.

Aanmelding vóór 11 augustus uitsluitend via 
de e-mail van onze Evenementenafdeling: 
evenementen@nccs.es .
De Family Bar bevindt zich in de jachthaven 
van Fuengirola (local 317). Er is volop 
gelegenheid tot (betaald) parkeren.

ZATERDAG/ZONDAG 24/25 
OKTOBER 
Tweedaagse autopuzzelrit
De uitgestelde autopuzzelrit zal nu plaatsvin-
den om 24 en 25 oktober. 

De tocht begint ‘s morgens ca. 9 uur  met koffie 
en eindigt na de lunch (met drankje)  in de mid-
dag in het hotel waar we zullen verblijven.

De prijs bedraagt € 95 per persoon in een 
tweepersoonskamer voor leden van de NCCS. 
Introducees € 15 extra per persoon.
Toeslag éénpersoonskamer: €28. I

In dit bedrag is het volgende begrepen:
koffie bij vertrekpunt, 3-gangen lunch met 
drankjes, 3-gangen diner met drankjes. Live 
music bij het diner. Overnachting en ontbijt.

Aanmelden bij evenementen@nccs.es met 
naam van equipe en verdere gegevens. U kunt 
uw betaling overmaken op bankrekeningnum-
mer NL68 ABNA 0515 5767 43 t.n.v. NCCS, of op 
Bankia IBAN ES38 2038 3685 5260 0018 5335 
t.n.v. Club Neerlandes Costa del Sol.
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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

Vuurtorens of wachttorens
Ik woon hier nu al jaren, maar de to-

rens aan de kust blijven mij intrige-

ren. Zijn het nu vuurtorens of wacht-

torens? Er werden toch vuren op 

gestookt? Het verhaal ging dat de 

torens dienden als baken voor de 

zeelieden op weg naar een veilige 

haven. Vroeger werd inderdaad er 

vuur op gestookt en rook gemaakt 

om te seinen, maar om een heel an-

dere reden, namelijk om de bevol-

king aan de kust te waarschuwen 

voor gevaar vanuit zee.

Het Iberisch Schiereiland was eigenlijk al-
tijd al gemakkelijker over zee te bereiken 
dan over land, wat tot gevolg had dat niet 
alleen de bezoekers maar ook de verove-
raars via de kust bin-
nenvielen. 

Drieduizend jaar gele-
den was Andalusië al 
een Griekse kolonie. 
Toen waren er ook al 
genoeg redenen om 
hier te gaan wonen. An-
dalusië had (heeft) een 
geweldig klimaat en 
een overvloed aan wa-
ter voor de landbouw, 
ook werden er vele me-
talen als zilver, koper, 

zink en ijzererts gevonden. In 1100 v. Chr. 
stichtten de Feniciërs Cadiz als handel-
spost en later ook het huidige Malaga, 
waar zij al in 1000 v. Chr. een visfabriek 
bouwden. De Feniciërs waren een zee-
varend volk met een gezonde handels-
geest. Zij stichtten later in de 9de eeuw 
v. Chr. ook de stad Sexi; het huidige Al-
muñécar. Het was  een zeer welvarende 
periode met veel Griekse handelaars en 
bezoekers. Volgens de boeken brachten 
de Grieken de eerste wijnranken naar 
Spanje. In 241 v. Chr., in de 1ste Punische 
oorlog, versloegen de Romeinen de 
Carthagers, die op hun beurt Andalu-
sië bezetten. In 226 v. Chr. werd in het 
verdrag van Rome de rivier de Ebro de 
scheidslijn. De  Romeinen claimden het 
gebied ten noorden van de Ebro en de 
Carthagers het gebied ten zuiden van de 
Ebro. In de tijd van de Carthagen werd er 

N i e u w s  u i t  S p a n j eTO R E N SK O F F I E O C H T E N D E N

Torre Vigía La Palomas - 
La Araña

We hebben een nieuwe website! 
 
Kortgeleden is de nieuwe website van de NCCS actief geworden. U kunt die gewoon vinden 
op de oude plek: https://www.nccs.es. Meestal volstaat nccs.es. Onze webmaster Hans van 
Boeckel heeft prachtig werk geleverd. Het was een hele klus, maar het resultaat mag er dan 
ook zijn. De site is overzichtelijk met een goede intro en een duidelijke aanklikbare indeling. 

Natuurlijk zijn we speciaal geïnteresseerd in de meningen van onze leden. Laat ons – of 
Hans – weten wat u ervan vindt. U kunt hem bereiken via het e-mailadres: webmaster@
nccs.es

Wat fijn dat onze club zulke vrijwilligers heeft!
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Er werd zelfs een weg van Cádiz naar 
Rome aangelegd. (Via Augusta). In die 
periode had Rome met legioenen aan 
land en galeien op zee de hele Middel-
landse Zee min of meer onder contro-
le. In 411 na Chr., kwam er aan de eeu-
wenlange overheersing abrupt een 
einde doordat Malaga veroverd werd 
door de Germaanse Visgoten. In de 
5de eeuw heroverde Keizer Justinianus 
nog een keer Malaga in een poging het 
oude Romeinse rijk  te herstellen, maar 
in het jaar 623 kwam Malaga weer in 
Visigotische handen. In de 8ste eeuw 
werd een groot deel van het Iberisch 
Schiereiland door de Moren veroverd 
op de Visigoten en kreeg Malaga de 
naam Malaqah en maakte deel uit van 
het Islamitische rijk Al-Andalus. Weer 
kwam er een periode van betrekkelijke 
rust en toen men in 785 met de bouw 

van de moskee in Córdoba begon was 
er zelfs vrede tussen Moslims, Joden en 
Christenen.

Aan de kust van Al-Andalus bleven ech-
ter de problemen van plunderingen, 
branden, slachtpartijen door zeerovers, 
berberse piraten of simpelweg dieven. 
Dit kwam door de nabijheid van Afrika, 
vaak zelfs op afstand te zien. Grotere ste-
den als Malaga, Marbella, Vélez Malaga 
en Almuñécar hadden al wel stadsmuren 
en fortificaties, maar grote stukken kust 
waren zonder bescherming. In deze pe-
riode begon men aan de bouw van me-
nige wachttoren. In 9de eeuw kwamen 
daar ook nog de georganiseerde invallen  
van  de Vikingen bij. Zij bleken in staat 

al gebruik gemaakt van wachttorens. 

De historicus Tito Livio schreef destijds: 
´Spanje heeft hoge torens en vele to-
rens worden gebruikt als uitkijktoren en 
verdediging tegen dieven´. Van 218 tot 
206 v. Chr., in de 2de Punische oorlog, 
namen de Romeinen Zuid-Spanje en 
Cádiz in en in 197 v. Chr. stichtte Rome de 
provincie Beatica; het huidige Andalusië. 
In de eeuwen die volgden - vooral in de 
eerste paar eeuwen van onze jaar tel-
ling - heerste er een betrekkelijke rust en 
voorspoed hier aan de Costa. Er werden 
door de Romeinen veel muren en fortifi-
caties gebouwd, maar je ziet ook dat er 
Romeinse nederzettingen en villa´s aan 
de kust gebouwd werden zonder muren. 

met meerdere schepen grote steden als 
La Coruña en Lissabon te plunderen en 
te  verwoesten en voeren  in 844 zelfs 
de Guadalquivir op om Sevilla te plun-
deren. Gelukkig werden ze opgewacht 
en verslagen door Abderramán II en zijn 
mannen. Hij beval meteen de bouw van 
meer wachttorens langs de hele mid-
dellandse-zeekust, over een lengte van 
277 kilometer, van de monding van de 
Guadiaro-rivier (Estepona) tot aan de Al-
manzora-rivier (Almería). Vele van deze 
torens staan er nog steeds. De eeuwen-
lange moslimoverheersing was niet altijd 
zonder problemen. Onderling werden er 
meerdere oorlogen tussen de verschillen 
kalifaten uitgevochten. Malaga werd van 
1089 tot 1143 bezet door moslim berbers 
en viel vanaf 1238 weer onder het kalifaat 
van Cordoba. In 1348 werd in Malaga het 
Alcazaba en het kasteel Gibralfaro vol-

Torre Almenara - Benalgabón

tooid. 

Tijdens de Reconquista of (her)verove-
ring van het land door de Spaanse Ka-
tholieke Koningen, bouwden de Moren 
heel veel verdedigingstorens rond Ma-
laga. De verovering van Malaga verliep 
echter veel langzamer dan van menig 
andere Spaanse stad. In 1487 kwam het 
tot een vreselijke veldslag waarbij veel 
doden vielen, maar het lukte toen eerst 
niet om Malaga in te nemen. Men besloot 
tot drastische maatregelen: de watertoe-
voer tot de stad werd geblokkeerd en de 
oogst rondom de stad werd vernietigd. 
Na een half jaar moest Malaga zich wel 
gewonnen geven. Tijdens dit beleg werd 
de Spaanse koningin Isabella I bijna ge-
dood. De Spaanse koning Ferdinand 
II besloot daarom extreem hoge straf-

Torre Ladeada - Algarrobo

Torre de Chilches -Chilches

TO R E N STO R E N S



fen op te leggen. De Spanjaarden ver-
oordeelden de Moren en Joden tot de 
doodstraf of slavernij. Er werden volgens 
de boeken bijna 15.000 Moren en Joden 
als slaaf verkocht.

In de 16de eeuw nemen de aanvallen 
van Turkse kapers en Berbers weer toe, 
maar door de vermenging van de bevol-
king: Katholieken, Moren en bekeerlin-
gen, werd de controle op wie nu visser 
was en aan land mocht komen of wie 
een vijand was, erg moeilijk (ik denk net 
als nu: wie is visser en komt thuis en wie is 
bootvluchteling en mag hier niet komen). 
Men nam maatregelen door Moren en 
bekeerlingen beperkte bewegingsvrij-
heid op te leggen en de vissers kregen 
zelfs een identificatie kaart.                                                         

(Ik blijf maar bij de Costa en sla grote 
stukken geschiedenis over die zo boei-
end door Peter in ons blad worden be-
schreven).                                                           

De 17de eeuw werd zeer zorgwekkend 
aan de Costa, want intussen waren er al 

Torre Vigía El Cantal - La Cala del Moral

tienduizenden Joden en moriscos (be-
keerde moslims) gevlucht. Maar toen in 
1609 Filips III nog eens 300 000 moris-
cos het land uitzette naar onder andere 
Marokko was de chaos compleet. In de 
eerste plaats waren hier in Andalusië de 

dorpen en steden soms bijna leeg, ter-
wijl aan de overkant moriscos zaten met 
de sleutel van het familiehuis in Andalu-
sië nog in de zak. U begrijpt wel, er kwa-
men niet alleen dieven maar ook ande-
ren hun eigendommen ophalen. Het 
was zelfs zo erg dat de Spaanse families 
die van het arme noorden van Spanje 
moesten verhuizen naar Andalusië om 
het opnieuw te bevolken weigerden 
aan de kust te komen wonen zonder 
extra beveiliging. Volgende keer meer 
over de torens

Henk Flederus

Torre Almenara - Benalgabón
Torre Moya - Benajarrafe

TO R E N S B O E K B E S P R E K I N G
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Leuk nieuws: twee van onze leden heb-
ben zojuist een nieuw boek geschreven 
dat inmiddels in de winkels ligt.  Beide 
boeken zijn bijzonder en kunnen met 
korting aangeschaft worden

HET GELIJK VAN 
RECHTS

Peter Langendam
Onze vaste schrijver . 
Peter Langendam pakt 
in zijn nieuwe boek de 
linkse stromingen in de 
politiek fors aan, zoals 
hij zelf concludeert.. 
Vanuit de geschie-
denis van Nederland 

wordt het racisme, de discriminatie en de 
slavernij beschreven. Niet alleen in de West, 
maar ook in Zuidoost-Azië heeft Nederland 
een belangrijke rol gespeeld in de slavernij. 
Langendam pleit voor een vergoeding aan de 
families van die slaven. We hebben een ere-
schuld, vindt hij, eveneens aan oud krijgsge-
vangen in de Jappenkampen, de nabestaan-
den van de trouwe Molukse KNIL-soldaten en 
de familieleden van de repatrianten uit voor-
malig Nederlands-Indië. Tevens leest men in 
dit zeer gevarieerde boek over de kolonialisa-
tie van Afrika, maar ook over kernenergie en 
thoriumcentrales, tegen 
windmolens en biomas-
sacentrales, de energie-
transitie, maar ook over 
de Nederlandse High 
Tech industrie, over ka-
viaar, drank en nog veel 
meer!

NIEUWE BOEKEN VAN ONZE LEDEN

WIJ WILLEN ONS NEDERLAND TERUG
Willem Klaassen

Dít boek  is vrijwel 
uitsluitend politiek 
getint, maar wel dui-
delijk, voor iedereen 
goed leesbaar en is, 
volgens Willem, spe-
ciaal voor diegenen 
die structurele veran-
deringen willen. 
Al vele jaren woont 
deze ‘serieuze’ 

avonturier uit Rotterdam in Spanje, waar hij 
zich de laatste tien jaren heeft toegelegd 
om de politiek met name in Nederland 
kritisch te volgen en erover te schrijven. En 
zoals hij zelf zegt, “hier in Spanje, sinds ik 
als pensionado door het leven ga, lukt dat 
zonder al die stress door de overbevolking 
in mijn mooie Nederland heel aardig”. 
Belangrijke thema´s in dit boek zijn o.a…Wie 
regeert ons nu eigenlijk, 
de Nieuwe Wereld 
Orde (NWO) en de 
Bilderbergconferentie. 
Enige onderwerpen 
waar iedereen in 
geïnteresseerd in zou 
moeten zijn

Speciale NCCS-leden prijzen:
Het Gelijk van Rechts 
van € 18,50 voor €15
Wij willen ons Nederland terug 
van € 12.50 voor € 10.
Bestellen via Willem Klaasen: 
klaassen.willem@gmail.com
.

De NCCS houdt zich vanzelfsprekend niet met politiek en/of religie bezig. Wat er in deze boeken staat 
hoeft niet het gedachtengoed van de leden weer te geven.



TV-serie
BRIEVEN 
AAN 
ANDALUSIË
wint 
Nipkowschijf

Geheel tegen de verwachting in 
won niet het actuele televisiepro-
gramma #Frontberichten de pres-
tigieuze Nipkowschijf (de oudste 
en belangrijkste televisieprijs van 
Nederland, toegekend sinds 1961), 
maar het bijzondere en diepgaan-
de reisprogramma ‘Brieven aan An-
dalusië’ van Stef Biemans.

De Nipkowschijf beloont vakmanschap, au-
thenticiteit en maatschappelijke betekenis, 
zo staat dat vermeld. De jury vond de speci-
ale vorm die Stef Biemans koos voor zijn se-
rie indrukwekkend en met meer diepgang 
dan de gebruikelijke reisseries.

Stef Biemans – inmiddels al weer ruim twee 
jaar woonachtig het Zuid-Spanje - filmde in 
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zijn zesdelige reeks hoe hij met zijn gezin uit 
Nicaragua vluchtte naar het Zuid-Spaanse 
dorp Utrera. 

Om meer van zijn nieuwe land en de inwo-
ners ervan te weten te komen, schrijft Bie-
mans persoonlijke en handgeschreven brie-
ven aan de Andalusiërs, die hun antwoorden 
daarop zelf voorlezen voor de camera. en 
dan vervolgens geïnterviewd worden. 

Ook aan zijn vrouw Audrey (die veel last van 
een essentieel soort heimwee heeft en zich 
grote zorgen maakt over haar vaderland) 
schrijft hij zulke brieven en ook zij komt uit-
gebreid aan het woord in de serie en speelt 
er een essentiële rol in, met name vanwege 
de enorme discrepantie tussen haar leven in 
haar thuisland en het volledig andere nieuwe 
leven in Spanje. 

Vanzelfsprekend laat hij ook zien waarom hij 

Nicaragua heeft verlaten. Het prachtige land 
waar hij vele jaren woonde, waar hij zijn vrouw 
ontmoette die er als chrirug werkte en waar 
zijn twee kinderen geboren werden. Helaas 
wordt de bevolking nog steeds onderdrukt, 
is de economische situatie er bijzonder slecht 
en heeft dictator Daniel Ortega nog alle 
macht.

Het brute geweld van Ortega tegen de op-
stand in Nicaragua die in april 2018 uitbrak, 
kwam zo dichtbij met beschietingen op de 
hoek van de straat waar zij woonden en een 
waarschuwing voor een bom in hun tuin, 
dat ze halsoverkop midden in de nacht weg 
moesten vluchten. Zoon Camilo (12) beschrijft 
dat heel realistisch en aangrijpend in een 
spreekbeurt op zijn nieuwe school.
De keuze voor Spanje was tweeledig: hier had 
Audrey grotere kans op een snelle verblijfs-
vergunning zonder de trage en bureaucrati-
sche procedure van Nederland en de taal is 

natuurlijk dezelfde als in Nicaragua.
Ofschoon het een veilige vlucht lijkt, vanuit 
Nicaragua naar het Zuid-Spaanse Utrera 
(gelegen onder de rook van Sevilla), met 
niet al te veel legale problemen en Stef 
Biemans als Nederlander met zijn gezin 
terugkeert naar het voor hem vertrouw-
de Europa, lijden met name zijn vrouw en 
kinderen erg onder de onvermijdelijke om-
mezwaai in hun leven. Zijn vrouw Audrey 
mag in Spanje niet als chirurg werken, ook 
niet als (basis)arts en komt in een welis-
waar veilige, maar vreselijke situatie terecht 
waar een baantje als receptioniste nog 
het hoogst haalbare lijkt. Dochter Lucy (11) 
heeft veel heimwee en went maar moeilijk 
aan het Andalusische leven.

Het idee van de persoonlijke brieven om 
zijn nieuwe landgenoten beter te leren 
kennen, is zeer krachtig. De toon van de 
brieven is simpel, niet te lang en beleefd. 
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Als ze voorgelezen worden, maakt Bie-
mans van de gelegenheid gebruik om die-
per in te gaan op de antwoorden. Hij is snel 
na zijn aankomst in Spanje gaan filmen en 
heeft een ontroerend, diepgaand en kleur-
rijk portret kunnen maken van de mensen 
om zich heen en hun culturele en politieke 
achtergronden. 

Hij had al enige tijd een plan om een reis-
serie te maken over Andalusië en de his-
torische banden tussen Zuid-Spanje en 
Latijns-Amerika. De Andalusiërs worden 
immers de latino’s van Spanje genoemd. En 
de schepen van Columbus vertrokken aan 
het eind van de vijftiende eeuw uit Sevilla 
en Cádiz. 

Ook ‘moeilijke’ onderwerpen worden in de 
serie niet ontweken. Er is een aflevering 
over Franco en  de beruchte ‘gestolen ba-
by’s’ en er wordt uitgebreid aandacht aan 
racisme besteed. Maar ook het bij uitstek 
Spaans-Andalusische feest als de Sema-
na Santa wordt belicht met extra aandacht 
voor de vraag of kerk en staat in Spanje niet 
teveel met elkaar verbonden zijn.
De serie is heel persoonlijk, prachtig, ver-
drietig, hoopvol en  een indringende ken-
nismaking met Andalusië, de streek waar 
wij aan de Costa del Sol deel van uitmaken. 
U kunt de zes afleveringen nog zien via: 
https://www.vpro.nl/programmas/brie-
ven-aan-andalusie.html

Maya Hugenholtz

Inmiddels wonen Stef en zij gezin al ruim 
twee jaar in Andalusië. Via de e-mail had-
den wij contact met hem en stelden hem 
twee  belangrijke vragen:

1.  Woon je nog in Spanje en hoe gaat het 
nu? Vooral ook met je vrouw en kinderen?
We wonen nog steeds in Spanje.  Inmid-
dels gaat het met ons een stuk beter. Het 
maken van deze serie was een moeilijk pro-
ces maar heeft ons dus ook veel gebracht. 
Zoals de brieven van kijkers, die ontroeren-
der zijn dan ik had gedacht. De serie gaat 
bijna therapeutische vormen aannemen.

 De spreekbeurt die mijn zoon over de dic-
tatuur hield, lijkt een klein breekpunt in zijn 
verwerkingsproces geweest te zijn. Mijn 
dochter heeft het nog steeds niet makkelijk, 
maar ze fantaseerde laatst opeens over een 
studie aan de universiteit van Sevilla…dus 
misschien heeft ze al wat minder heimwee.

Met Audrey gaat het ook beter. Ze is 
een klein humanitair project begonnen, 
waarmee ze patiënten in Nicaragua kan 
behandelen, als een soort flying doctor. Ze 
moet wel heel voorzichtig en anoniem te 
werk gaan. Maar ze kan iets voor haar land 
doen en ook haar zo geliefde vak uitoefen-
en. Mijn moeder zoekt in Nederland naar 
fondsen en zo is het een soort proyecto de 
familia geworden. Ook weer goed voor de 
familiebanden. Maar dat project staat nu 
natuurlijk even stil.
Vanwege de corona-crisis heeft Audrey 
versneld haar doktersdiploma om kunnen 
laten zetten. Ze heeft zich aangeboden als 
vrijwilliger om iets terug te doen voor de 

gemeenschap die ons heeft opgevangen. 
Ze is hard op zoek naar werk en zingev-
ing, maar Andalusië begint pas net weer 
op gang te komen, dus het is even geduld 
hebben. 

2. Wat betekent het winnen van de Nip-
kowschijf voor je?
Het winnen van de nipkowschijf is een op-
steker. Het maken van deze serie was een 
moeilijk proces, omdat het verhaal eerder 
privé dan persoonlijk was en omdat filmen 
met je gezin en schoonfamilie erbij nou 
eenmaal niet gemakkelijk blijkt. Wat wel 
heel natuurlijk verliep, was dat Audrey  de 
grote ster van de serie werd, ook omdat zij 
de enige was bij wie voorlezen van een brief 
in één keer goed ging. En haar verhaal was 
zo belangrijk om te vertellen. 

De serie heeft mij ook ontzettend veel ge-
bracht. Het gaf me de kans om in Andalusië 
een veilige haven te vinden en de Anda-
lusiërs tijdens de opnames te bestuderen, 
wat een hele handige manier van integreren 
was. De samenwerking met het Andalusië 
team was heel fijn en inspirerend. Barbara 
Smit, met wie ik al zo lang samenwerk was 
weer in topvorm. Ook zij heeft een grote 
liefde voor Nicaragua, waar het nog steeds 
alles behalve pluis is. Het regime van Dan-
iel Ortega heeft het volk in haar greep en er 
gebeuren nog steeds gruwelijke dingen, 
waar we alleen bijna niks meer over horen. 
Ik hoop met heel mijn hart dat Nicaragua 
snel een vrij land zal zijn en ik hoop ook dat 
deze prijs daar een heel klein beetje aan zal 
bijdragen.

Update juli 2020
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Ok denkt u nu, maar hoe weet ik nu 
of de e-mail echt is of niet? Dat ga ik 
u in dit artikel vertellen.

Ik zal hieronder en hiernaast 2 
voorbeelden geven, eentje van de 
“Santander” bank en een tweede 
van “Correos” deze laatste is echt 
heel gevaarlijk:

PHISHING, wat betekent 
dat en hoe herken je het 
Phishing is de Engelse term om iemand voor de gek te houden en 
proberen zijn aanmeld gegevens te ontfutselen, en dit kan op ver-
schillende manieren gebeuren, en de meest gebruikelijke manier 
is via e-mail

Voorbeeld Santander bank
Bij punt 1) staat de afzender in dit geval alex@
telia.com (Telia is de Zweedse KPN) Het 
is dus niet logisch dat een officiële e-mail 
van Santander door een privé persoon uit 
Zweden gestuurd word? Normaal gesproken 
zou dit een adres moeten zijn dat eindigt op 
bancosantander.es

Bij punt 2) hoort jouw eigen naam te staan en 
niet die van een ander. 

Als je bij punt 3) je muis boven de blauwe lijn 
houd kun je onderin je beeldscherm zien waar 
je naar toe gaat (als je er op zou klikken) in dit 
geval is dat: “https://www.onlines-santandir.
net/goto.php?iniciar=assistancia” zoals je kunt 
zien staat hier “santandir” hetgeen heel wat 
anders is dan Santander. Indien je er op zou 
klikken krijg je een hele mooie nagemaakte 
webpagina te zien van Santander waar je 
gevraagd word om je aan te melden. Zou 
je dit doen dan geef je op dat moment de 
dieven jouw aanmeld gegevens, waarna je 
een bericht te zien krijgt dat alles nu ok is. In 
werkelijkheid kan de dief zich nu aanmelden 
op jouw rekening met de net verkregen 
aanmeld gegevens en waarschijnlijk ook op 
andere plaatsen omdat de meeste mensen 
dezelfde wachtwoorden gebruiken...... Niet 
doen dus!

Voorbeeld phishing Santander bank. Let op de 3 punten!
1. afzender
2. tenaamstelling
3. website waarnaar verwezen wordt (zichtbaar met muis op de link: niet klikken!)
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Voorbeeld Correos
Bij punt 1) zien we acanto@acanto.org dit is dus weer een prive e-mail en heeft niets met 
correos.es te maken! Als we naar acanto.org gaan zien we een lege website....... Foute boel!! 
(Dit is dus ook een slachtoffer.....)
Bij punt 2) zien we dat de mail naar meerdere ontvangers word gestuurd? Waarom? als het 
pakje naar jouw word gestuurd met informatie over het volgen en aankomst? Wat hebben 
andere mensen daar mee te maken?
Bij punt 3 zien we: https://onedrive.live.com/download?cid=FBA0255D47BF56C8&resid
=FBA0255D456C8%21108&authkey=AHxpAMgnOkppvqw  hier staat geen correos.es bij? Dus 
foute boel, maar wacht, het is nog erger, er staat “download” bij dus in werkelijkheid als we op 
deze link klikken komt er een bestand naar ons toe en als we dit zouden openen is het eind 
zoek, want de verzender van deze e-mail kan nu de controle over nemen van jouw pc, tablet, 
laptop of telefoon en kan nu alles versleutelen en om losgeld vragen, of e-mails in jouw naam 
versturen, of op een server inbreken, etc, etc.

1) Muis boven de link houden (zonder hier op te klikken)
2) link word onder in beeld getoond.
Weet je het niet zeker vraag dan om hulp maar klik niet op de link!

Dirk Vos - Zelanus

N i e u w s  u i t  S p a n j eA D V E R TO R I A L

     Bij Ons is een klein bar/restaurantje aan 
de Avenida Jesus Cautivo 34 in Los Boliches 
(Fuengirola).. De zaak wordt geleid door de 
buitengewoon sympathieke Mariska en 
Rob die in januari van dit jaar in Spanje dit 
bedrijf begonnen. Zij hebben een gezonde 
ambitie en willen heel graag iets van hun zaak 
maken.  Enige steun in deze tijd kunnen ze wel 
gebruiken, eerlijk gezegd: net toen ze na weken 
verbouwen, schoonmaken en ploeteren 
wilden openen begon de Coronacrisis.

De zaak ziet er mooi en verzorgd uit. Achter de 
naam Bij Ons komt steeds ‘hapjes en drankjes’. 
Daar zijn ze dus heel goed in.

Wat hebben zij hun klanten te bieden?
Klantvriendelijkheid, goedkoop en goede 
dranken, Tinto Verano 1.75 euro, goede huiswijn 
2.25 euro, een pint(!) Alhambra 2.00 euro, Ze 
hebben diverse Belgische speciaal biertjes, 
maar ook, Hollandse biertjes en bieden een 
emmertje met 5 biertjes op ijs voor 4.95 euro.

Vanaf half juli zijn zij begonnen met een 
wekelijkse Indonesische avond op vrijdag, 

BIJ ONS, gezellig & lekker 
Zoals nasi, saté, kroepoek, ei, gepekelde 
komkommer voor slechts 8,95 euro, Welk 
Indonesisch gerecht op die vrijdagavond 
geserveerd wordt, wordt bekend gemaakt op 
facebook. Vanaf 18.00 uur en indien mogelijk 
reserveren via facebook, telefoon 641 13 00 63 
of Whatsapp 0031681231772.

Op bestelling wordt er ook kaasfondue 
geserveerd. De hamburgers die Rob bakt zijn 
heerlijk: de Big Rob, een dubbele met alles 
er op en er aan met frietje voor € 6,95. Ze 
serveren ook platters, houten plankjes vol met 
lekkernijen, zoals de kaas mix, Spaans feestje, 
enzovoorts De gezonde kant is echter ook niet 
vergeten: er staan ook goede, verse, gezonde 
salades op de kaart..

Vanzelfsprekend zijn er smakelijke broodjes, 
borrelhapjes en kindermenu’s. 

Bij Ons is geopend van 10.00 tot 22.00 uur (of 
later). Donderdag gesloten.  Ook af te 
huren voor speciale gelegenheden.

Mariska  & Rob

Goedkoop en heel goed!
Vrijdags: Indonesische avond

Open: 10-22 uur. Donderdag gesloten
Avenida Jesus Cautivo 34
Los Boliches - Fuengirola
T: 681 23 17 72 - ook Whatsapp
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Buitenlandse telewerkers 
gouden kans voor Spaanse 
economie
Spanje is vanwege het fijne klimaat 
en het goedkope leven een favo-
riet vakantieland. Met de recente 
opkomst van het telewerken, zou 
het land nieuwe kansen moeten 
aangrijpen voor het aantrekken van 
buitenlands talent en het ontwik-
kelen van de lege dorpen.

Een paar weken geleden berichtte Face-
book dat tussen nu en tien jaar de helft 
van de wereldwijde beroepsbevolking het 
werk vanuit huis doet, waarbij CEO Mark 
Zuckerberg zijn onderneming betitelde als 
het meest vooruitstrevende bedrijf als het 
gaat om telewerken. Het aannemen van 
nieuwe werknemers op afstand levert vol-
gens hem een aantal voordelen op: geo-
grafische afstand is niet langer een belem-
mering bij het aantrekken van de meest 
talentvolle mensen, het personeelsbe-
stand wordt diverser en het uiteindelijke 
product mogelijk beter.

Er is nog een ander belangrijk voordeel: 
buitenlanders inhuren en op afstand laten 
werken kan personeelskosten besparen 
als die werknemers in een land wonen 
waar het levensonderhoud goedkoper is. 
Irene Cano, CEO van Facebook in Spanje, 
ziet in het telewerken een grote kans om 
de lege, rurale gebieden te herontwikke-
len met behulp van technologische inves-
teringen. Het aantrekken van buitenlands 
technisch talent is een meesterzet ten 
gunste van de Spaanse economie, vindt 

ook Carina Szpilka, voorzitter van Adigital, 
een werkgeversorganisatie binnen de digi-
tale economie. 

Spanje is niet alleen aantrekkelijk voor 
toeristen
Het is niet voor het eerst dat dit idee in 
Spanje geopperd wordt, echter nu het 
telewerken als gevolg van de coronapan-
demie een hot topic is, worden ook de 
kansen die dit voor de Spaanse economie 
biedt, opnieuw actueel. Gebieden als Gran 
Canaria en Málaga hebben al jarenlang 
een aantrekkingskracht op ‘digitale noma-
den’. Als land heeft Spanje tot nu toe echter 
kansen laten liggen; promotiestrategieën 
ontbreken die het voor buitenlanders mak-
kelijk moeten maken de stap ook daad-
werkelijk te zetten. In Denemarken bijvoor-
beeld kwam er een website beschikbaar, 
bestemd voor buitenlands talent om hun 
vestigingsproces te vergemakkelijken: 
welke stappen zijn er te nemen, welk 
procedures moeten worden doorlopen 
en welke banen zijn er beschikbaar. Van 
soortgelijke promotiestrategieën zijn er tot 
nu toe in Spanje nog te weinig. 

Promotie en begeleiding zijn belangrijk 
bij het aantrekken talent
Vaak blijken de ambtenaren van Spaanse 
instellingen geen Engels te spreken en 
komt er niet zelden een tolk aan te pas. 
Rodríguez geeft dan ook drie punten aan 
die verbeterd moeten worden om meer 
buitenlands talent aan te trekken: ten eer-
ste moet de procedure voor het verkrijgen 
van een visum worden vergemakkelijkt, 
ten tweede kan een bonus de doorslag 
geven zich in Spanje te vestigen en ten 
derde moet er gewerkt worden aan pro-
motieactiviteiten en moet de communi-

catie worden verbeterd. Met 
een aantrekkelijk ‘startpakket’, 
waarmee veel zaken digitaal 
geregeld kunnen worden 
en het proces gestroomlijnd 
wordt, kan Spanje rekenen op 
een belangrijke toegevoegde 
waarde voor de nationale eco-
nomie”, aldus Rodríguez. 

Nieuwe postzegels 
Correos smaken en 
ruiken naar Spaanse streek-
gerechten
Op 8 juli heeft Correos postzegels 
uitgebracht met een ode aan de 
traditionele gerechten uit elk van 
de autonome regio’s in Spanje in-
clusief Ceuta en Melilla. Deze post-
zegels zijn niet alleen voor op de 
envelop: Ze ruiken en smaken naar 
regionale gerechten

‘España en 19 platos’ (Spanje in 19 gerech-
ten), zo heet de nieuwste editie postzegels 
van het Spaanse Correos. Het postbedrijf 
heeft deze zeer bijzondere postzegelreeks 
niet alleen bedacht: In samenwerking 
met de koninklijke gastronomie-acade-
mie heeft Correos een reeks postzegels 
uitworpen met de belangrijkste en meest 
traditionele gerechten van Spanje

Belangrijkste traditionele gerechten uit 
elke Spaanse regio
De lamsstoofpot uit Extremadura, de 
gazpacho uit Andalusië, kip chilindrón uit 
Aragón, een fabada uit Asturië, de tum-
bet uit de Balearen, papas arrugás met 

mojo-saus uit de Canarische eilanden, de 
stoofpot cocido montañés uit Cantabrië, 
de patrijs Toledo uit Castilië-La Mancha 
en het zuiglam uit Castilië en León zijn 
een aantal voorbeelden van traditionele 
Spaanse gerechten die onderdeel zijn van 
de nieuwste postzegelreeks van Correos.

Andere gerechten waar postzegels van 
zijn ontworpen zijn de Catalaanse stoofpot 
suquet de peix, de paella uit Valencia, de 
octopus uit Galicië, patatas uit La Rioja, de 
Madrileense stoofpot cocido madrileño, 
de caldero murciano uit de Mar Menor, de 
gestoofde groenteschotel uit Navarra, de 
kabeljauw pil-pil uit Baskenland, de cora-
zones de pollo uit Ceuta en de stoofscho-
tel van zeeduivel uit Melilla.

Bereiden gerechten via augmented rea-
lity
De postzegels zelf zijn niet alleen speciaal 
te noemen vanwege de typische geur en 
smaak. Ook is het via de speciale app, ge-
naamd ‘Sellos RA de Correos’, mogelijk om 
ze te downloaden om vervolgens via aug-
mented reality meegenomen te worden in 
de bereiding van de gerechten.

De postzegels worden vanaf 8 juli uitgege-
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ven in de postkantoren van Correos, ook 
zijn ze telefonisch te bestellen of door een 
e-mail te sturen naar Correos zelf.

Flamenco Biënnale in Sevil-
la vindt grotendeels in bui-
tenlucht plaats
Afgelopen woensdag werd be-
kend dat de optredens van de Fla-
menco Biënnale van Sevilla dit jaar 
grotendeels in de buitenlucht zul-
len worden opgevoerd. Hiertoe is 
besloten omdat in de theaters een 
beperkte bezetting is toegestaan 
vanwege de coronavoorschriften.

Veel te vieren
De Flamenco Biënnale van Sevilla bestaat 
dit jaar 40 jaar. Bovendien is het dit jaar tien 
geleden dat de Biënnale werd uitgeroe-
pen tot immaterieel cultureel erfgoed.

Minder gezelschappen
Van de 70 geplande optredens kunnen er 
51 doorgaan. Bij de optredens die van het 
programma geschrapt zijn, ging het voor-
namelijk om grote gezelschappen, die van-
wege de lockdown niet hebben kunnen 
repeteren. Een dertigtal flamenco-artiesten 
en gezelschappen zal voor 51 optredens 
zorgen, waaronder 34 premières.

Meer locaties 
Omdat in de theaters een beperkt aan-
tal stoelen bezet mag worden, is er door 
de organisatie besloten uit te wijken naar 
meer locaties in de buitenlucht. Zo zullen 
er naast de gebruikelijke podia Lope de 
Vega en Central ook voorstellingen te zien 
zijn in het klooster La Cartuja, bij Stichting 
Drie Mediterane Culturen (Tres Culturas del 
Mediterráneo), in klooster San Jerónimo, in 
de niet meer als zodanig in gebruik zijnde 
kerk San Luis de los Francesesen en op de 
binnenplaats van het Real Alcázar, waar het 
pauwengeschreeuw onvermijdelijk zal de-
toneren.

Kaartverkoop en streaming
Vanaf 1 juli gaan de 12.000 
kaartjes voor het festival in 
de verkoop. Normaal komt 
30% van de toeschouwers 
uit het buitenland, maar er 
wordt gevreesd dat veel van 
het buitenlandse publiek dit 
jaar zal wegblijven. Daarom 
zullen de optredens ook via 
streaming te zien zijn. 

Grote namen en nieuwko-
mers
Tijdens de Flamenco Biën-
nale zullen grote namen de 

revue passeren, zoals flamencodanseres-
sen Rocío Molina en Patricia Guerrero en 
dansers Israel Galván, Andrés Marín en Far-
ruquito. Onder de bekende flamencozan-
gers zijn El Pele, José Valencia, Tomás de 
Perrate en onder de zangeressen Estrella 
Morente en La Tremendita. Ook treden pia-
nist Dorantes en gitarist Dani de Morón op.

De Biënnale biedt ook een podium aan 
nieuwkomers zoals flamencodanseres 
Mercedes de Córdoba, gitarist Daniel 
Casares en harpiste Ana Crismán.

Programmering
Op 5 september is de officiële opening 
van het festival met Ballet Flamenco de 
Andalucia. Als opmaat naar het festival is 
er van 7 tot 29 augustus elke vrijdag en 
zaterdag bij het klooster San Jerónimo ex-
perimenteel flamenco-werk te zien. Het 
festival loopt tot 4 oktober
 

Opkomst telewerken be-
dreiging voor traditioneel 
Menu del Día
Nu het thuiswerken ook in Spanje 
normaler begint te worden, bete-
kent dat naast veel voordelen ook 
een bedreiging voor de eens zo 
normale gang van zaken: voor het 
traditionele ‘menú del día’ is in de 
Spaanse bars en restaurants aan-
zienlijk minder belangstelling.

De culinaire traditie van het Spaanse dag-
menu is al decennialang populair: voor een 
aantrekkelijke prijs van tussen de zeven en 
twaalf euro serveren bars en restaurant 
op doordeweekse dagen tussen 13:30 en 

16:30 uur een complete warme lunch, in-
clusief drankje, vaak ook met brood en nog 
een nagerecht. Het menú del día werd in 
de jaren ’60 geïntroduceerd om ook de 
armere beroepsbevolking te voorzien van 
een volwaardige warme maaltijd. 

Einde Menú del Dia?
José, uitbater van een bar in Madrid vertelt 
aan persbureau Efe dat het menú del día 
ten dode opgeschreven is. Sinds hij vorige 
week weer zijn deuren heeft geopend, is 
nog maar 40% van zijn clientèle terugge-
keerd. De meeste bars gaan volgens hem 
’s middags weer dicht om de eenvoudige 
reden dat er niemand meer langskomt. 
Drie filialen van een grote keten in dezelfde 
straat waar José zijn bar runt, blijken inder-
daad gesloten te zijn en aan het stof op de 
ramen te zien zijn ze sinds maart nog hele-
maal niet open geweest. In de wijk heerst 
ongerustheid of het ooit weer als vanouds 
zal worden. 

Ook een Starbucks- en Rodilla-filiaal in 
Madrid zijn om tien uur ’s ochtends nog 
halfleeg, iets wat in het pre-coronatijd-
perk ondenkbaar was. Een medewerker 
van Mexicaans restaurant Olemole vertelt 
dat de het bezorgen van maaltijden een 
mogelijk alternatief is waarvoor de nodige 
bezorgapps zoals Just Eat en Deliveroo al 
voorhanden zijn. De beschreven situatie 
gaat niet alleen op voor de grote steden, 
ook elders zijn de lunches buiten de deur 
van de Spaanse werknemers en formele 
zakenlunches inmiddels schaars gewor-
den. Bedrijven willen niet meer dat hun 
medewerkers zo dicht bij elkaar aan een 
tafel zitten. En daarbij moet het wegblijven 
van de toeristen in deze voor de horeca zo 
belangrijke zomermaanden nog worden 
opgeteld. 

N i e u w s  u i t  S p a n j eN I E U W S  U I T  S PA N J E N I E U W S  U I T  S PA N J E
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Meer maaltijdbezorging aan huis
Door het thuiswerken zien de bars en res-
taurants zich nu dus genoodzaakt op zoek 
te gaan naar andere bronnen van inkom-
sten. Thuiswerken betekent niet noodza-
kelijkerwijs dat er meer tijd over blijft om 
eten klaar te maken. Ook met het kantoor 
aan huis, zullen mensen blijven zoeken 
naar makkelijke oplossingen voor hun 
maaltijd. Daar liggen voor zowel de klei-
nere bars en restaurants met hun menú 
del día als de grotere ketens dan ook de 
grootste kansen: komt de klant niet meer 
naar het eten, dan komt het eten naar de 
thuiswerkende klant. 

Mondkapjesplicht in An-
dalusië, ook op strand en bij 
zwembad
De Junta de Andalucía, de regiona-
le regering van de Zuid-Spaanse 
deelstaat heeft dinsdag groen licht 
gegeven voor de maatregel die het 
dragen van mondkapjes verplicht 
stelt in alle openbare ruimten on-
geacht of de veilige afstand ge-
houden kan worden.

Vanaf dinsdag middernacht gaat de 
mondkapjesplicht in voor iedereen van 6 
jaar of ouder. Volgens de krant SUR wor-
den de details over dit besluit een dezer 
dagen gepubliceerd in de officiële staats-
krant van Andalusië, de Boja. Bekend is nu 
dat er uitzonderingen van de verplichting 
tot het dragen van een mondkapje gelden 
voor het beoefenen van sporten in open 
lucht, bij het eten of drinken in bars en res-
taurants, op medische indicatie, wanneer 
men samenkomt met familie of vrienden 
met wie je in hetzelfde huis leeft en als je 
op het strand bij je parasol, op je handdoek 
zit en idem geldt voor bij het zwembad. 

Bij het zwemmen hoef je eveneens geen 
mondkapje op. Ben je alleen met je eigen 
gezin, familie of huisgenoten in een afge-
sloten zone bij een zwembad, dan vervalt 
ook de verplichting tot het dragen van een 
mondkapje. ‘

Zodra je opstaat en gaat lopen dien je je 
mondkapje te dragen’, verklaarde Jesús 
Aguirre, de regionale minister van Volks-
gezondheid. Om daar in antwoord op een 
vraag van een van de journalisten aan toe 
te voegen dat je ook een mondkapje op 

moet doen wanneer je met anderen 
dan huisgenoten op het strand of bij 
het zwembad bent. Ben je in over-
treding, dan kan een boete volgen 
van 100 euro. De agenten van de 
lokale politiediensten in Andalusië 
zijn belast met de handhaving. Aguir-
re dringt er op aan dat mensen de 
maatregel opvolgen en als een ge-
woonte gaan zien, aangezien deze 
het aantal besmettingen volgens 
hem reduceert tot 1 procent.

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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Cardioloog Annemieke Jansen stond recent 
op de barricade voor gezondere voeding. 
Zelf trapte ze ook in alle instinkers vol zout, 
suiker en vet. Ze schrikt als ze het voedings-
patroon van haar patiënten uitvraagt. Ze 
zegt: ‘Een yoghurt-breaker, je weet wel, zo’n 
zuivelzakje dat je leegknijpt in je mond. Lek-
ker handig. Daar zit dus 24 gram suiker in, in 
één zo’n pakje.’

Ik zou daar aan toe willen voegen dat we ook 
te maken hebben met een toenemende epi-
demie van overgewicht. Meer dan 50% van 
de Nederlanders heeft het en we gaan het 
steeds meer gewoon vinden. We leven dan 
ook in een omgeving die er voor zorgt dat 
je er bijna niet aan ontkomt. We worden de 
hele dag omgeven door eten: op de recla-
mes, in winkels, benzinestations, reclames 
bij filmpjes, in kranten en ga zo maar door. 
De hele dag wordt ons lichaam er aan herin-

nerd dat het zo graag wat reserves aanlegt. 
Ons lichaam is gebouwd op schaarste en te 
vaak eten vergroot onze maag en zorgt voor 
het uit balans raken van ons hormoonstel-
sel. Bovendien wordt er in de supermarkten 
maar relatief weinig echt eten aangeboden. 
Daaronder versta ik: groenten, fruit, vlees, 
vis, eieren, schaal- en schelpdieren enz. Dus 
onbewerkte producten. Deze zijn er natuur-
lijk ook in de supermarkt maar daar zijn nog 
duizenden andere mogelijkheden. 

De supermarkt is ingericht om ons te ver-
leiden om tot aankopen over te gaan van 
producten die we niet op ons boodschap-
penlijstje hadden gezet. Mannen, vrouwen, 
bewust of onbewust, iedereen is er gevoe-
lig voor, ook ik. Daarom vermijd ik het kijken 
naar reclames en het bezoeken van de su-
permarkt zoveel mogelijk. Er is een duidelijke 
mismatch tussen de mens en zijn omgeving. 

Professior Eric Scherder stelt terecht  op tv en in de krant dat er al 

voor corona al een wereldwijde epidemie was, namelijk die van de 

lichamelijke inactiviteit. Hij zegt:  ‘Het is te gek voor woorden dat we niks 

over een gezonde leefstijl horen. Sterker nog, we gaan gewoon door met onze 

inactieve levensstijl. Door corona moeten we nog meer thuis blijven. We laten 

ons braaf anderhalve meter afstand voorschrijven, maar een beweegnorm 

opleggen is een lastige.’

De oermens verzamelde in de 
zomer fruit en at er lustig op los, 
werd wat dikker en gebruikte 
deze reserve in de winter. We 
gebruiken die extra reserve te-
genwoordig niet meer en dat 
leidt tot overgewicht wat een ge-
vaar is voor de volksgezondheid. 
Aan diabetes type-2 gaat een 
fase van tien jaar vooraf voordat 
de ziekte vastgesteld kan wor-
den. 

Ook is overgewicht een risico bij 
het oplopen van het coronavirus. 
Van de mensen bij wie de ziek-
te wordt vastgesteld heeft maar 
15% een normaal gewicht. De 
verdeling van het overgewicht 
is ook nog een punt. Als het 
vooral in en rond de buik zit kan 
het voor extra risico zorgen. Dit 
vet jaagt namelijk het immuunsysteem aan 
waardoor het geen rust meer krijgt. In beide 
gevallen zijn er te veel en te grote vetcellen. 
Deze vetcellen gaan zich als een orgaan 
gedragen en sturen hormonen aan die het 
ontstekingssysteem aanwakkeren. Op deze 
vetcellen zitten dan ook nog receptoren die 
een gemakkelijke ingang van het virus vor-
men: de poort staat dan wijd open. Aange-
zien deze vetcellen veel in de longen en in 
de darmen voorkomen kun je bedenken wat 
daar de gevolgen van zijn bij corona: long-
klachten en diarree. 

De afgelopen 50 jaar waren we allemaal in 
de greep van het ‘calorieën tellen’. Ik ken-
de van alles wat je kon eten de getallen 
uit mijn hoofd en hield er terdege rekening 
mee. Maar ondertussen kon ik steeds min-
der eten om toch maar niet aan te komen. 

Ik was geen jojo-er maar dat gevaar lag op 
de loer. En mijn echtgenoot riep dan vrolijk: 
“Ieder pondje komt door het mondje!”. Tot ik 
in 2010 mijn voedings- en leefpatroon dras-
tisch omgooide en sinds die tijd geen calorie 
meer heb geteld. Mijn gewicht bleef steeds 
min of meer hetzelfde. Op verpakkingen, 
menukaarten, fitnessapparaten, smartpho-
nes, horloges enz., overal kun je calorieën 
mee tellen. Het heeft echter geen enkele zin 
en het versterkt alleen maar een ongezond 
voedingspatroon. 

Vroeger ging men er van uit dat de stof-
wisseling van een mens te vergelijken was 
met een stoommachine: een calorie is dan 
ook een eenheid van warmte/energie. De 
hoeveelheid beweging en het geslacht zou 
bepalen hoeveel je kon eten om niet aan 
te komen. Alleen de hoeveelheid energie 

Gezondheid

De epidemie van 
overgewicht
helemaal geen eigen schuld dikke bult!

E r v a r i n g e n N i e u w s  u i t  S p a n j eG E Z O N D H E I D  G E Z O N D H E I D
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zou tellen niet of je nu brood, koek, patat of 
groente at. In zekere zin werkt het wel een 
beetje zo maar er zijn te veel andere invloe-
den om dat zo te kunnen stellen. 

Neem bijvoorbeeld onze darm die is ge-
middeld 6,5 meter lang maar kan in lengte 
50% variëren. Mensen met een ‘korte darm’ 
absorberen logischerwijs minder energie 
dan mensen met een lange darm. Ook heb-
ben de bacteriën in de darm een bepalende 
functie. Er zijn 93 soorten bekend die te ma-
ken hebben met buikvet!

Verder spelen hormonen een rol en daar-
mee samenhangend de hoeveelheid nacht-
rust. En dan natuurlijk ‘bewegen’! En niet al-
leen de bij het bewegen verbrande energie 
maar ook door de spieren die je ontwikkelt. 
Eén kilo spieren kan twee kilo aan vetweef-

sel verbranden! Bovendien heeft het lichaam 
zuurstof nodig om te verbranden. Bij het be-
wegen ga je dieper ademen en zo krijgen we 
extra zuurstof. Dus, om af te vallen:

1. Beperk het aantal eetmomenten op een 
dag, ook van een handje bessen, koek-
je of snoepje (zie DVH3), dus beperk het 
aantal tussendoortjes;

2. Kom in beweging voor een goed immuun-
systeem, kijk op: https://www.bing.com/
videos/search?q=Eric+Scherder+%2bbe-
wegen

In Spanje mag het weer: een lange wande-
ling over de boulevard, maar vergeet hierbij 
deze keer de beweegtoestellen niet!

Lenneke Straijer, 
orthomoleculair voedingstherapeut

info@lifeElements.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)

E r v a r i n g e nG E Z O N D H E I D  
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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

Gratis afhalen: 2 schitterende 
langspeelplatencollecties. In totaal 88 platen. 
‘De Klassieken’ - Philips, Decca, Argo, Archiv & 
Deutsche Grammophon. Tel. 695 759 923

Vakantieverhuur: (perlacosta.com)
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
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 

KOKOmediamedia

Uw business is onze business

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

KERKDIENSTEN  VAN DE NEDERLANDSE 
INTERKERKELIJKE GEMEENTE AAN DE COSTA DEL SOL

Fuengirola: Zondag 09.30 uur in de Scandinavische toeristenkerk aan de Paseo Marítimo nr. 77 (Los 
Boliches). Vanaf 20 september t/m de 1ste zondag van juli. (in de zomerperiode geen diensten)
Torremolinos: Zondag 11.30 uur op de eerste verdieping van het Holland Huis, Avda. Carlota Alessandri 
12. tegenover hotel Royal Al-Andaluz. In de periode van de 2de zondag in oktober tot 1 mei (daarna 
samen in Fuengirola t/m 1ste zondag van juli)
Pastorie: Edf. Horizontes 4A  Fuengirola  Tel. 952 583 346. E: pastorie.nl@gmail.com  W: www.nigcds.nl. 
Meer informatie: Scriba Tel. 952 472 327.  E-mail: ghildering@gmail.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
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Dit gezellige restaurant ligt op een prachtige 
plek in Carvajal en kijkt uit over de baai van 
Fuengirola. Enkele jaren geleden is hier de 
boulevard flink onder handen genomen en 
het resultaat mag er zijn. Dat trok o.a. betere 
restaurants en Mia’s pizzorante is er één van. De 
Italiaanse kok Silvio en zijn Braziliaanse vrouw 
Jussara hebben in 2015 de stap genomen om 
samen een restaurant te openen. Beiden steken 
ze hier al hun energie in en de chihuahua Mia zit 
dan braaf te wachten tot de baasjes weer thuis 
komen. Om Mia niet te vergeten en ook omdat 
het een mooie Italiaanse naam is noemden 
ze hun restaurant Mia’s pizzorante. In de zaak 
hangt dan ook prominent een foto van Mia. De 
jarenlange horeca ervaring van Silvio en Jussara 
vertaalt zich in een geoliede machine waardoor 
bijvoorbeeld alles tegelijk wordt opgediend 
en er oog is voor de specifieke wensen van 
de gasten. In de keuken regelt Silvio alles en 
Jussara in het restaurant. Om te kijken wat ze 
met hun restaurant wilden bereiken, zijn ze 
eerst vaak zelf uit eten geweest. Hun conclusie 
was dat zij een restaurant wilden creëren waar 
iedereen zich thuis voelt: degene die gewoon 
zin heeft in een pizza maar ook iemand die 
een mooi stukje vlees of vis op culinair niveau 
wil eten. De kaart is dan ook erg uitgebreid en 
bovendien zijn de gerechten niet meer dan een 
aanwijzing, aanpassingen zijn altijd mogelijk. De 
producten worden met zorg geselecteerd en er 
worden veel originele producten, ook uit Italië, 
verwerkt. De traditionele Italiaanse keuken 

frambozensaus. La preferita dello chef bleek 
een salade met een explosie van smaken 
te zijn waar de kaassoort Crana padado in 
verwerkt was. Verder was de zalm prachtig dun 
gesneden en de Scamorza alla palermitana 
met gefrituurde gerookte Mozzarella was lekker 
maar een beetje zwaar. Gelukkig had ik voor de 
kleine uitvoering gekozen. De hoofdgerechten 
waren ook voorzien van prachtige Italiaanse 
namen, bijvoorbeeld de Suprema di Pollo 
alla Mostaza die heel lekker was met pittige 
mosterd, prachtig opgemaakt met laagjes van 
kip, gekarameliseerde appel en gegratineerde 
geitenkaas. Om ook de pizza’s te kunnen keuren 
hadden we een 4-stagioni besteld: een rijkelijk 
gevulde pizza met omgekrulde rand. Op zich 
voegde het deeg niet zo veel toe aan de smaak. 
De Salmone a la Simone met passievruchtsaus  
werd te zoet bevonden, kennelijk hield Simone 
daar van. De Scalloppine a la Mia’s was heel 
sappig en smakelijk en werd opgediend 
met aubergines, asperges, avocado en een 
heerlijke saus. Daarnaast kregen we een schaal 
met worteltjes en broccoli als aanvullende 
groentes. 
De nagerechten, waar we toch nog een 
plekje voor konden vinden, waren prachtig 
en lekker. Alleen de Frutos rochos caliente 
waren nog koud en gedeeltelijk bevroren. 
Vanzelfsprekend werd dat opgelost maar het is 
altijd jammer als je na de anderen je nagerecht 
moet eten. Heel erg te spreken waren we 
over de klassieke Tiramisu en de Fondant de 
chocolate. De Apple pastry had een heerlijke 
amandelsmaak door de amarena kers en was 
niet te zwaar. 
Inclusief een fles witte verdejo wijn en tafelwater 
betaalden we € 113,80, wat we een heel nette 
prijs vonden.
Mia’s pizzorante, Paseo Maritimo Rey de 
Espana n.141, Fuengirola. Tel. 951903240 / 619 
04 70 
https://miaspizzorante.com/

.
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wordt geëerd maar wel met een eigentijdse 
vertaling.
We hadden dit restaurant al eens eerder 
bezocht en toen vonden we het best lawaaierig. 
De tafels stonden dicht op elkaar en de animo 
was groot zodat het lastig was een gesprek te 
voeren. Daar was deze avond, dankzij corona, 
helemaal geen sprake van. De tafels stonden 
ruim en dat gaf veel meer comfort. Jammer 
van de gillende kinderen naast ons maar dat 
was niet direct het restaurant te verwijten. 
Misschien hadden we zelf wat assertiever 
moeten zijn. Jussara vindt de huidige indeling 
van het restaurant eigenlijk zelf ook wel 
prettig;  ze heeft minder personeel nodig en 
het is gemakkelijker voor haar om overzicht 
te houden, zo vertelde ze. Dat neemt niet weg 
dat een vaste bediening aan tafel de zaak nog 
zou kunnen verbeteren. Maar al met al waren 
we die avond heel tevreden. De gerechten zijn 
voorzien van prachtige namen en om deze 
te bekijken scanden we eerst de QR-code 
zoals dat nu gebruikelijk is. Het turen op het 
telefoontje is toch wat minder overzichtelijk 
dan de kaart maar die konden we ook nog 
krijgen als we dat wilden. Nadat de bestelling 
opgenomen was kregen we een knapperige 
bruchetta met tomaat als amuse. 
De voorgerechten waren prachtig opgemaakt 
en wij konden bij sommigen ook kiezen 
tussen kleine en grotere porties. De Torre 
de melanzana alla parmigiana bestond uit 
laagjes aubergine en kaas met een heerlijke 

MIA’S PIZZORANTE
heeft voor elk wat wils!

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. Nieuwe tips zijn heel 

erg welkom, vooral in het gebied van Velez Malaga tot Almuñécar

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: Italiaans
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.es

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 Algarrobo

G E Z E L L I G H E I D  E N  I N F O R M AT I E
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Kunt u onder uw huurcontract uit vanwege 
de coronacrisis?

Een deel van de Spaanse doctrine is van mening 
dat de huurder van een zakenpand nu door de 
overheid verplicht wordt te sluiten, waardoor 
men niet kan verwachten dat hij de huur blijft be-
talen. Hij kan het pand immers niet meer gebrui-
ken voor het doel waarvoor hij het gehuurd heeft. 
De regering heeft dit beginsel toepast in de ver-
schillende reglementen die ze de laatste maan-
den uitgeroepen hebben. Deze reglementen 
bieden echter alleen uitstel van betaling en niet 
een vermindering of de mogelijkheid tot ontbin-
ding van het contract. 

Deze ontbindingsgrond wordt ook hoogst zel-
den door de Spaanse rechters toegepast. Mo-
menteel is de enige oplossing een akkoord met 
de verhuurder te bereiken om de huur te ver-
minderen, uitstel van betaling te krijgen of het 
contract te ontbinden.  
Het coronavirus en de maatschappelijke gevol-
gen daarvan zijn echter zo bijzonder, dat het best 
denkbaar is dat, 
als de moeilijkhe-
den van de hore-
cagelegenheden 
en de winkels 
maar lang genoeg 
gaan duren, huur-
contracten op 
deze grond met 
succes kunnen 
worden ontbon-
den. 
 

 Wilma van den Boogaard

Het mag duidelijk zijn dat de wereld sinds het coronavirus helemaal op 

zijn kop staat. Het heeft op de eerste plaats een hoge menselijke prijs maar 

daarnaast heeft het een niet te onderschatten economische impact. 

Veel mensen zijn werkloos geworden of hebben 
een aanzienlijke vermindering van hun inkomsten 
ondervonden. Hierdoor bevinden veel huurders 
zich in de omstandigheid dat ze de huur van hun 
zakenpand niet meer op kunnen brengen. Be-
staat de mogelijkheid onder het huurcontract uit 
te komen of de inhoud ervan te wijzigen wegens 
het coronavirus?   
Zowel in het Spaanse als in het Nederlandse 
rechtsstelsel heerst het beginsel dat afspraken 
moeten worden nagekomen, het zogenaamde 
“pacta sunt servanda” principe. In Spanje wordt 
dit principe in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. 
Wat dus in een contract afgesproken wordt, moet 
nagekomen worden. 
Nu heerst er in het Spaanse rechtsstelsel ook het 
beginsel “rebus sic stantibus”, wat letterlijk “on-
der gelijkblijvende omstandigheden” inhoudt. Dit 
principe komt uit het internationale verdragen-
recht en bepaalt dat indien de omstandigheden 
wijzigen ten opzichte van het moment waarop 
het verdrag werd gesloten, een Staat zich uit 
het verdrag terug kan trekken. Dit principe wordt 
echter niet in het Spaanse Burgerlijk Wetboek 
opgenomen, het behoort tot het ongeschreven 
recht. De Spaanse doctrine heeft het echter wel 
uitgewerkt.  In principe kan het onder de volgen-
de omstandigheden toegepast worden:
•  De objectieve basis van het contract moet 

wegvallen. 
•  De oorzaak moet voortkomen uit een zeer 

buitengewone onvoorzienbare omstandig-
heid die zich plotseling voordoet. 

•  De verplichtingen die uit het contract voortko-
men worden nu onredelijk en onmogelijk te 
vervullen.

GezondheidN i e u w s  u i t  S p a n j eJ U R I D I S C H



S M A A K M E E S T E R R E C E P T

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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We hebben de restaurants die besproken worden in De Smaakmeesters ge-
vraagd om één van hun recepten met ons te delen voor onze nieuwe rubriek: 
Smaakmeesterrecepten.

AARDBEIENSOEP MET VANILLE-IJS
van bistro Michel

We beginnen met bistro Michel uit Fuengirola 
. Chefkok Mike Vilders stuurde ons het recept 
van zijn beroemde en heerlijke nagerecht ‘Aar-
beiensoep met vanille-ijs’

Ingrediënten:
Voor de aardbeiensoep heb je nodig:
500 gram verse aardbeien 
1 eetlepel aardbeiensaus 
1 eetlepel honing of suiker 
Eventueel een klein beetje verse vanille of va-
nille esence
4 verse aardbeien ( een beetje grote)
En vanille-ijs ( 4 bolletjes)

De bereiding is als volgt, 
Doe de 500 gram aardbeien in een blender 
samen met de aardbeiensaus,  de honing en 
eventueel de vanille. 

Alles goed blenderen en dan 12 uur laten koud 
worden in de koelkast. 

Als het volgt serveren:
Verdeel de aardbeiensoep over 4 borden,  doe 
vervolgens in het midden een bol vanille ijs 
en decoreer de soep met verse aardbeien of 
frambozen. 

Je kunt ook het vanille-ijs vervangen voor 
aardbeienijs of chocolade-ijs.

Bistro Michel
Edificio Cambural, Calle Orquídea, 3, 29640 
Fuengirola, Málaga
Openingstijden: :dagelijks van 14.00u tot 
22.00u. Woensdag gesloten
Telefoon: 952 66 07 66



Koning Ferdinand liep omgeven door 
zijn lijfwachten door de ontvangstzaal 
van het Alhambra. Boabdil stond 

eveneens omgeven door wachten. Een kleine 
tafel met twee stoelen stond tussen hen in. 

De emir en de koning knikten tegen elkaar als 
begroeting. Boabdil gebaarde naar de stoel aan 
de andere kant van de tafel en met een simpel 
handgebaar stuurde hij zijn lijfwachten naar het 
einde van de zaal. Ferdinand deed hetzelfde, 
maar voelde aan het gevest van zijn zwaard, 
want je wist maar nooit. Toch voelde hij zich 
volkomen veilig. 

Een bediende schonk twee gouden bekers vol 
en nam van beide bekers een forse slok. 
“De zegen van Allah kome over u en 
uw gezin” begon Boabdil. “Ook 
onze God zij u genadig” sprak 
Fernand en sloeg daarbij een 
kruis. “U kijkt bezorgd?” 
vroeg Ferdinand, toch niet 
over onze overeenkomst? 
Die wil ik deze week nog klaar 
hebben om te tekenen!”
“Nee, dat is het niet” sprak 
Boabdil, “ik kreeg bericht uit Fez, 
waar mijn oom Zagal was heengegaan. Uw 
troepen en mijn troepen trokken gezamenlijk 
op tegen hem, na mijn terugkomst in Granada. 
Hij vertrok naar het oosten, naar Andaraxa in 
het Alpujarragebergte. Wij belegerden hem, 
weet u nog en hij kwam met een voorstel; 

Hij vroeg vrije doortocht en vertrek uit ons 
land naar Fez, naar zijn neef. Hij wilde zijn 
23 steden en dorpen verkopen aan Don 

Fernando, voor een half miljoen gouden dinars. 
Ik wilde vechten, maar u wilde kopen. En zo 
geschiedde, en een lange karavaan vertrok, 
met de goudschat, naar uw schepen die zijn 
familie en bedienden vanuit zijn verkochte stad 
Malaga naar Noord-Afrika zouden brengen. En 
nu kreeg ik bericht uit Fez. Zijn neef, ook mijn 
neef, heeft hem ontvangen. En vernederd. En 
hem verweten dat hij onze Iberische gebieden 
heeft verkwanseld. Toen mijn neef hoorde dat 
hij zijn steden en dorpen aan u had verkocht, 
heeft hij de goudschat verbeurd verklaart, 
al zijn bezittingen gestolen, zijn familie en 
bedienden tot slaaf gemaakt en mijn oude oom 
met zijn gezicht in een koperen bekken vol 
gloeiende kolen laten drukken. Om vervolgens 
de verminkte, blinde man, de dappere El Zagal, 
oom van de emir van Granada, als een zwerver 

op straat te laten schoppen”. 

“Tja, de gebruiken in uw gebieden 
zijn wat afwijkend dan die bij 
ons het geval zijn, maar u haatte 
uw oom toch, waarom dan uw 
bezorgd gelaat?”

“Die oude hond en verrader kan 
mij niets schelen, maar het lijkt mij 

zelf niet aangeraden om straks naar Fez 
te vertrekken. Ik ben bang dat ik een extra 
vrijgeleide nodig heb; uw schepen moeten mij 
en mijn gevolg maar aan het oosten van de zee 
brengen, zodat ik asiel in Damascus kan krijgen”. 

‘Ik breng u naar de overkant van de oceaan, als 
het moet” lachte Ferdinand. 
“Dan wil ik graag van u weten hoe het met uw 
overeenkomst staat met die Italiaan, die naar de 
ondergaande zon wil varen” vroeg Boabdil.

ANDALUSIË een geschiedenis
“Hoe in hemelsnaam weet u dat?” 
beantwoordde Ferdinand verbaasd. 
“Ik heb zo mijn bronnen” verklaarde Boabdil. 
“Wel, dat gaat voorlopig niet door. Ik heb 
een godsdienstig conflict aan het hof,  De 
Torquemada en de kardinaal denken dat 
de arme man van de aardbol zal vallen en 
hebben mijn vrouw aan het twijfelen gebracht. 
Zodoende is onze overeenkomst om uw stad 
en uw rijk aan ons over te geven voorlopig het 
enige probleem dat op mijn bordje ligt, pardon, 
op onze borden ligt”.

De emir pakte met trillende hand zijn beker 
en nam een forse slok. Ferdinand volgde 
hem en was opnieuw verbaasd. Het was een 
uitstekende wijn, die koel en aangenaam 
smaakte. Ferdinand gebaarde naar zijn 
onderhandelaar, die naderbij kwam, met grote 
rollen papier onder zijn arm. Ook Boabdil 
wenkte naar zijn hoofdonderhandelaar, die met 
een strakke gelaatsuitdrukking naderbij kwam, 
zonder papieren of documenten. 
“Beste Don Carlos, noem ons de probleem- en 
pijnpunten” zei Ferdinand. 

“Majesteit, er zijn er nog vele. Maar over de 
volgende punten moet u beiden een knoop 
doorhakken; We waren al overeengekomen 
dat iedereen die zou kiezen te vertrekken 
door ons zou worden overgezet zonder dat 
hij belastingen diende te betalen, doch slechts 
alleen voor de kosten van de overtocht. Uw 
tegenstrever wil dat deze afspraak ook blijft 
gelden voor moslims die na die tijd toch nog 
weg willen uit Granada. Wij willen dat zo 
iemand dan de overtocht en tien procent 
van de waarde van zijn eigendommen moet 
betalen. 

Een ander moeilijk punt is dat geen moslim 
een uiterlijk teken of kenmerkend teken op 
zich gespeld zou krijgen, zoals de joden of 
de mudéjares. En dat de moslims uitgesloten 
zouden worden van alle belastingen voor een 
zeker aantal jaren”.
De dienaren traden terug en Ferdinand en 
Boabdil spraken met elkaar, hun stemmen 
klonken door de eeuwenoude ruimten.

Cristoforo Colombo, die door de Spanjaarden 
Cristóbal Colón werd genoemd was 
niet ontevreden. Na zijn teleurstellende 
onderhandelingen in Portugal had hij eindelijk 
een introductie aan het Spaanse hof gekregen. 
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Hernando de Talavera
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In 1486 al werd hij op audiëntie ontvangen te 
Cordoba en hij trof tot zijn verbazing vooral 
een gewillig oor bij koningin Isabella. Om zijn 
eigen geloof in de expeditie kracht bij te zetten, 
zette hij direct hoog in toen hij de vraag kreeg 
waarom hij dit deed en waarom hij nu juist bij 
hen kwam. Hij antwoordde naar eerlijkheid dat 
de tocht alleen zin had als een grote en sterke 
natie de activiteit zou ondersteunen. Immers, 
die gevonden gebieden moesten tot dat land 
gaan behoren, teneinde deze te beschermen. 

Hij wilde dus Spanjaard worden, de titel 
krijgen van Admiraal over de Oceaanzee, 
hij wilde onderkoning van de gevonden 
gebieden worden en 50% van de inkomsten 
krijgen. En na lang aarzelen, had Isabella het 
volgende besluit genomen. Haar nieuwe 
biechtvader, Hernando de Talavera, zou de 
adviescommissie gaan leiden die de koningen 
zou vertellen of zij de expeditie van Columbus 
zouden gaan financieren. Hij kreeg de opdracht 
een contract op te stellen. Columbus maakte 
bezwaar; hij kende de spreekwoordelijke 
traagheid en de procedures aan het hof en 
eiste een tegemoetkoming. 

Isabella besloot tot een ruime 
toelage en de zeevaarder 
bleek tevreden. Hier in 
Santa Fe kreeg Columbus 
het lid op de neus. In 1487 
was de Vlaming Ferdinand 
van Olmen vanaf de Azoren 
westwaarts gevaren in 
Portugese opdracht; men 
had nooit meer iets van hem 
vernomen. En hoewel men 
in het algemeen wel wist dat 
de aarde rond was, bracht 
de Torquemada dit geval op 
om te bewijzen dat de aarde 

plat was. Maar Isabella hield de deur open en 
verklaarde dat na de overgave van Granada er 
opnieuw gesproken moest worden en señor 
Colón zijn toelage zou houden.
 
Die avond was Columbus, samen met de 
graaf van Medina Celi verschrikkelijk dronken 
geworden. Het verhitte gelaat van de edelman 
met de natte mond sprak nogal vochtig en 
zei ”Luister!”  Vervolgens had hij Columbus 
aangeboden zijn reis zelf te willen financieren. 
“…. want ik ben rijk, schatrijk”, verklaarde de 
edelman. 

“En stomdronken” zei Columbus. Even keek 
de graaf de zeeman met opengesperde ogen 
aan, om vervolgens brullend van het lachen in 
zijn armen te vallen.

Met pijn in het hart en met pijn in zijn kop 
reisde de zeevaarder de dag erna af naar zijn 
Spaanse bruid, die hij de week daarna zou 
huwen.

wordt vervolgd
Peter Langendam
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Het nieuwe boek van 
Peter Langendam is uit!

Peter langendam

El Jeir Uitgeverij BV

ISBN boek:  978 908 3010021 € 18,50
ISBN ebook:  978 908 3010038 € 12,00

Harde kaft
Є 18,50

Leden NCCS
Є 15

In dit boek wordt de linkse stroming in de politiek fors 
aangepakt. En vanuit de geschiedenis van Nederland 
wordt het racisme, de discriminatie en de slavernij be-
schreven. Tevens leest men over de kolonialisatie van 
Afrika, over kernenergie en thoriumcentrales, tegen 
windmolens en biomassacentrales,  Maar ook over ka-
viaar, drank en nog veel meer. Een heerlijk vakantieboek

Wij willen 

ons 
Nederland

terug
Een boek voor jong en oud, 

van links tot rechts

door Willem Klaassen

ISBN boek:  978 908 3010090  € 12,50
ISBN ebook:  978 908 3010045  €   7,95

Slechts
Є 12,50

Leden NCCS
Є 10



Vertel eens wat over jezelf?
Van jongs af aan had ik een brede 
interesse en een liefde voor schrijven. 
Die twee brachten mij later naar de 
School voor Journalistiek in Zwolle en 
de studie Communicatiewetenschap in 
Amsterdam. Via een stage kwam ik bij 
een grote literaire uitgeverij in Amsterdam 
terecht en later op de marketingafdeling 

van de krant Trouw. Dat commerciële 
werk was erg leuk, maar ik miste de 
inhoudelijke kant en was stiekem 
een beetje jaloers op de schrijvers, 
redacteuren en journalisten. Toeval - of 
het lot natuurlijk - bracht mij, nadat ik 
anderhalf jaar voor een in eerste instantie 
tijdelijk avontuur in Spanje woonde, in 
contact met de makers van het blad 

Sinds een aantal maanden publiceren wij een selectie uit het Spaanse nieuws 

van de populaire website InSpanje.nl. We hebben eigenaresse Else Beekman 

- 46  jaar en al 17 jaar woonachtig in Spanje - gevraagd om een aantal vragen 

over zichzelf en haar bedrijfje te beantwoorden. Zij weet heel veel van Spanje en 

laat ons via haar InSpanje. nl en MeerSpanje.nl mee genieten. Hieronder vindt u haar 

antwoorden.

DE VROUW ACHTER INSPANJE.NL
ELSE BEEKMAN
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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

K E N N I S M A K I N G

Royal Beach bar 
& Restaurante 
Urb. Royal Beach, 
Sitio de Calahonda
29650 Mijas Costa
Tel. 952 933 033
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Temperament. Daar kreeg ik werk op de 
redactie en ontwaakte mijn liefde voor 
Andalusië. Inmiddels combineer ik mijn 
ervaring, beroepsmatige voorkeuren 
en mijn liefde voor Spanje in mijn eigen 
websites InSpanje.nl en MeerSpanje.nl. 
De eerste biedt het nieuws uit Spanje 
in het Nederlands en MeerSpanje.nl – 
wordt op dit moment vernieuwd - is een 
inspiratieblog voor reizen door Spanje.

Hoe ben je in Spanje terecht 
gekomen?
Een vriend uit Amsterdam die een 
bedrijf in Málaga wilde opzetten vroeg 
mij in 2003 om een half jaar voor hem 
te komen werken. Dat avontuur ben ik 
aangegaan. Toen ik na een paar maanden 
in Spanje vanuit Nederland terug vloog 
naar Málaga zag ik vanuit het vliegtuig 
de besneeuwde toppen van de Sierra 
Nevada en daarachter de Middellandse 
Zee en voelde toen heel sterk dat ik 

weer ‘thuis’ was. Het avontuur hield 
na een jaar op maar gelukkig hielden 
diverse baantjes mij in het land en eentje 
bracht mij in 2005 in contact met Maya 
en Job Hugenholtz die toen net het 
blad Temperament aan het oprichten 
waren. Bijna drie jaar deed ik met groot 
plezier een deel van de eindredactie en 
schreef ik over Andalusië en deed zo 
veel ervaring op. Ondertussen kreeg ik 
een relatie en werden mijn twee zoontjes 
geboren, nu 10 en 11 jaar oud. 

Wat vind je nu van Spanje
Ik heb gedurende de 17 jaar dat ik nu 
in Spanje woon het land niet alleen 
voor mijn eigen plezier verkend maar 
ook beroepsmatig. Ik heb voor diverse 
(reis)bladen geschreven, schreef een 
gids over Málaga en omgeving en 
schrijf natuurlijk over het land voor mijn 
twee websites. Die ervaring heeft van 
mij een groot Spanje-fan gemaakt. Bij 
het schrijven van de gids over Málaga 
ontdekte ik opnieuw hoeveel dingen 
ik nog niet eens kende of had gezien 
in mijn eigen provincie. Laat staan in 
heel Andalusië of Spanje. Nu ben ik net 
terug van een reis van twee weken door 
Noordwest-Spanje. En ook die heeft mijn 
bewondering voor Spanje alleen maar 
verder versterkt. Waar je ook rijdt, elk 
landschap is weer anders qua kleuren, 
luchten, begroeiing en eten. Zo rijd je het 
ene moment door eindeloze lichtgele 
granenvelden afgewisseld met stukken 
rode aarde opeens een berggebied 
binnen, met dichtbeboste hellingen en 
ruige rotspartijen om daarna een lieflijk 
glooiend en zeer groen wijngebied te 
doorkruisen onderweg naar de grillige 
Cantabrische kust. Om niet eens te 
beginnen over de steden, dorpjes en 

kustgebieden. Het land is zo veelzijdig 
qua natuur, cultuur en gastronomie dat ik 
er vermoedelijk nooit op uitgekeken en 
over uitgeschreven zal raken. 

Waar hou je  je momenteel met 
name mee bezig?
Op dit moment ben ik erg druk met het 
vernieuwen van mijn website MeerSpanje.
nl. Die heb ik in eerste instantie opgericht 
als portfolio om schrijfopdrachten aan te 
trekken. Dat lukte, dus jarenlang was ik 
druk met schrijven voor opdrachtgevers, 
mijn nieuwswebsite InSpanje.nl en 
mijn twee zoontjes. Aandacht voor 
MeerSpanje.nl schoot er daardoor bij in. 
Met meer ruimte voor beeldmateriaal – 
eigen foto’s en video’s - zal de website er 
visueel veel aantrekkelijker uit gaan zien. 
Zo kan ik de leukste tips, 
routes en bestemmingen 
– ook die buiten het 
gebaande pad - met 
iedereen delen die van 
Spanje houdt of Spanje 
beter wil leren kennen 
en mede daarmee mijn 
boterham verdienen. 

Hoe zie je jouw 
toekomst?
Het is niet mijn gewoonte 
om verder vooruit te 
kijken dan een paar 
maanden. Zeker nu niet, 
nu het leven door externe 
omstandigheden binnen 
een paar dagen volledig 
op zijn kop kan blijken 
te liggen. Voor nu is mijn 
doel mijn website zo snel 
en goed mogelijk online 
te krijgen en zorgen dat 

E r v a r i n g e n N i e u w s  u i t  S p a n j eK E N N I S M A K I N G K E N N I S M A K I N G

deze net als InSpanje.nl heel goed 
gaat lopen. Ik hoop dat Spanje een 
geliefd vakantie en/of woonland blijft 
voor Nederlandstaligen, ondanks de 
veranderingen die op dat vlak door 
corona zullen optreden. Ook hoop ik 
dat de economische lijdensweg als 
gevolg van het virus en de lockdown 
voor iedereen en het land zelf zoveel 
mogelijk beperkt blijft en er geen nieuwe 
besmettingsgolven komen, zoals wel 
wordt voorspeld. Tussendoor hoop ik 
voor mij onbekende plekken in Spanje 
te kunnen blijven bezoeken en met mijn 
kinderen en geliefden zoveel mogelijk 
de dag te plukken en te genieten van het 
leven aan de Costa del Sol. 

Maya Hugenholtz



Tien keer ZOMERS beleggen

Op de fiets, een terrasje pakken of toch 

nog dat hotelletje boeken. Ook als ac-

tieve belegger gaat u deze zomer – 

coronacrisis of niet – waarschijnlijk toch 

een paar weekjes ontspannen.

Maar misschien kunt u het toch niet laten en 
houdt u ook een oog op de beurs gericht. En 
denkt u aan de rand van het zwembad alweer 
na over een zonnige investering.

Beleggen in vakantie en vrije tijd is daarbij na-
tuurlijk ook een optie. Een sector die dit voor-
jaar harde klappen kreeg maar de komende 
maanden weer op volle toeren hoopt te draai-
en. Zeker nu we weer op reis kunnen en na alle 
corona-ellende toch kunnen genieten van wat 
vrije tijd.
Hieronder zetten we een aantal prominente 
beursfondsen (stuk voor stuk ook populair on-
der BinckBank-beleggers) onder elkaar die geld 
verdienen als u relaxt.

1. SPORTIEF
Voor een nieuwe fiets waarmee u straks mis-
schien ook naar uw werk gaat kunt u terecht 
bij Accell (oa Batavus en Sparta), maar je echt 
in het zweet werken kan bij de sportschool van 
Basic-Fit. De meeste sportkleding en schoenen 
komen van Nike en Adidas.
 
2. TERRASJE PAKKEN
Na het sporten of gewoon omdat het gezellig 
is. Een terrasje pakken kan weer en dat vinden 
Heineken en AB Inbev (oa Hertog Jan en Jupi-
ler) uiteraard prettig. Zet u de bloemetjes buiten 
dan gaat wellicht ook de kassa rinkelen voor 

drankgigant LVMH (o.a. Moët & Chandon) en Di-
ageo (o.a. Smirnoff)

3. UIT ETEN
Uw favoriete restaurant heeft waarschijnlijk 
geen beursnotering, maar goede kans dat u 
op een zomerse dag in een fastfoodketen als 
McDonalds belandt. En nu velen de vakantie dit 
jaar in de achtertuin doorbrengen zal maaltijd-
bezorger Just Eat Takeaway waarschijnlijk wel 

4. EEN IJSJE TOE
En u trakteert uzelf en uw gezelschap de ko-
mende maanden vast ook op een lekker ijsje. 
Het deze zomer nog Nederlandse Unilever (o.a. 
Ola, Magnum en Ben&Jerry’s) houdt u daarbij 
wel even zoet, maar ook Nestlé weet wel raad 
met het bevriezen van z’n Oreo, Mars en M&M’s.
Komt het goed?

5. DE WEG OP
Afzakken naar de Middellandse Zee of gewoon 
lekker toeren in eigen land? Automerken ge-
noeg op de beurs. Tesla telt sinds kort meer Ne-
derlandse beleggers dan Volkswagen en BMW. 
Fan van snelheid of een mooie cabrio? Dan zijn 
Ferrari en Ashton Martin wellicht meer iets voor 
u.

6. VAKANTIETRIP
Ook de luchtvaart, vakantiehuisjes en hotels 
staan weer te trappelen om u te ontvangen 
en te vervoeren. Air France KLM start weer op, 
bij touroperator TUI worden weer vakanties 
geboekt en ook het van origine Nederlandse 
Booking Holdings (oa Booking.com) ziet hotel-
letjes weer voller stromen
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Deze beursfondsen verdienen aan uw vakantie

Audicien 
aan huis 
COSTA DEL 

SOL

info@hoorkliniekeikelboom.es

www.hoorkliniekeikelboom.es

Altijd 
goed 

advies 

(0031) 657 103 128 

(0034) 634 825 255 

B i j  o n s  h o o r t  u  t h u i s

Uw hoortoestel 
thuis afgesteld

UW HOORTOESTEL
THUIS AFGESTELD

Bij ons hoort u thuis

Altijd goed advies

Audician aan huis

COSTA DEL 

SOL

www.hoorkliniekeikelboom.es          Tel. (0031) 657103128
info@hoorkliniekeikelboom.es              Tel. (0034) 643874102

©
 v

an
 b

re
ug

el
off

se
t



7. ZOMEROUTFIT
Maar de zon opzoeken gaat natuurlijk niet 
zonder een mooie zomerse outfit. In uw loka-
le winkelstraat is er vast een kledingwinkel die 
uw aankoop goed kan gebruiken, maar ook 
bedrijven als Inditex (o.a. Zara), Hennes & Mau-
ritz en onlinewinkel Zalando willen hun T-shirts 
en jurkjes graag aan u kwijt.

8. SHOPPEN
Kunt u hele zomerdagen doorbrengen met 
onlineshoppen dan kunt u uiteraard op de 
camping of aan het strand ook uw hart opha-
len. Giganten als Amazon en Alibaba draaiden 
ook tijdens de lockdown al prima. Evenals hun 
Nederlandse evenknie bol.com, onderdeel 
van Ahold Delhaize.

9. ENTERTAINMENT
Anderen worden liever vermaakt of gaan voor 
adrenaline. Dus de hele dag Netflix en Dis-
ney aan kan natuurlijk ook. Een pretpark van 
SixFlags bezoeken danwel een avondje bios 
bij Kinepolis is alweer iets avontuurlijker. Of 
natuurlijk de hele dag gamen op de Xbox van 
Microsoft of de PlayStation van Sony.

10. DE LACHENDE DERDE
Tja. Een vakantie uitzoeken, shoppen of een 
maaltijd bestellen. Er zijn bedrijven die con-
stant geld verdienen als we ontspannen. 
Tech-giganten Apple, Facebook en Google 
doen de komende maanden altijd mee. Navi-
geren, vertalen of een review? U kunt niet zon-
der. En uiteraard wordt al het vakantieplezier 
gedeeld via foto’s en social media.

Tien sectoren dus waarin de komende tijd flink 
verdiend kan worden aan ontspanning en ver-
maak.
Maar investeer uiteraard niet zomaar en kijk 
goed hoe de bedrijven en de koers van hun 
aandelen er voor staan. Worden het echte top-
maanden of compenseert de zomer slechts 

een deel van de stevige klappen die zijn uit-
gedeeld door de coronacrisis. Ook hier geldt: 
beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder 
waard worden.

Meer weten?
Natuurlijk kunt u altijd bij onze beleggingsex-
perts in Marbella terecht voor al uw vragen 
over beleggen en de beurs. We zijn op werk-
dagen geopend van 9 tot 18 uur. U bent van 
harte welkom, als u een afspraak maakt weet 
u zeker dat we voldoende tijd hebben voor 
een goed gesprek. We zijn bereikbaar via +34 
952 924 011 en info@binckspanje.com. 

Kaspar Huijsman, 
directeur 

Binckbank Spanje 
& Portugal
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In Nederland bekend als de tuinhibiscus en kamerhibiscus. Nu zijn dat eigenlijk 

wel erg simpele namen die nog komen uit de tijd dat we de ene soort (wintervast) 

in onze tuin hadden en de andere (vorstgevoelig) alleen als kamerplant te koop 

was. Hier in Spanje is dat totaal anders en staan ze allebei gewoon in de tuin.

Hibiscus

De tuinhibiscus met de Latijnse naam Hi-
biscus Syriacus is een bladverliezende vol-
ledig winterharde struik met wat kleinere 
bloemen dan de kamerhibiscus, verkrijg-
baar in mooie kleuren van violetblauw tot 
rood en van lichtpaars tot wit. De struiken 
kunnen ongeveer twee meter hoog wor-
den en bloeien alleen in de zomermaan-
den. Ik heb van deze struik geen foto´s met 
bloemen toegevoegd om verwarring te 
voorkomen en ga nu verder met de andere 
Hibiscus die hier aan de Costa het meeste 
voorkomt.
De kamerhibiscus - beter bekend als de 
Chinese roos - met de Latijnse naam Hi-
biscus Rosa-Sinensis behoort net als de 
Hibiscus Syriacus tot de familie van de 
“Malvaceae”. Deze plantenfamilie bestaat 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als 
individueel beleggingsadvies of als een individue-
le aanbeveling tot het doen van bepaalde beleg-
gingen. De beloning van Kaspar Huijsman staat/
stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) 
met zijn specifieke aanbevelingen of standpun-
ten. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorg-
vuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en 
onderhouden van deze pagina’s, en daarbij ge-
bruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht 
worden, kan BinckBank niet instaan voor de juist-
heid, volledigheid en actualiteit van de geboden 
informatie. Indien u zonder verificatie of advies 
gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u 
dat voor eigen rekening en risico. Aan de informa-
tie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden 
ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. 
Uw inleg kan minder waard worden. Meer infor-
matie over de specifieke productrisico’s kunt u 
lezen op de productpagina’s.

GezondheidE r v a r i n g e n B B L O E M E N  E N  P L A N T E N
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boompjes te koop). Hier in Spanje is het 
een echte tuinplant die graag een warm 
plekje heeft in de volle zon of lichte scha-
duw maar wel lekker warm en niet op een 
winderige hoek. Regelmatig water geven 
is noodzakelijk en wat bijmesten, vooral 
als u ze in een pot heeft staan. Snoeien 
is geen noodzaak maar struiken in potten 
moeten soms wat gefatsoeneerd wor-
den en ook de bolboompjes hebben wat 
vormsnoei nodig.

Henk Flederus

uit ruim  200  verschillende soorten van 
éénjarige tot vaste plant en van houti-
ge struik tot kleine boom, waaronder 
ook de stokroos, de katoen en Abutilon 
behoren. Hibiscus Rosa-Sinensis is af-
komstig uit het zuiden van China. Rosa 
betekent roos en Sinensis Chinees van-
daar de Nederlandse naam Chinese 
roos. Spaanse namen zijn Rosa de China 
en Hibisco Pacifico. De Engelsen gebrui-
ken ook de naam Rose of China en soms 
de wat vreemde naam Shoeflower. Deze 
naam komt uit Indonesië waar de Hibis-
cus “Kembang Sepatu” heet en Kem-
bang bloem betekent en Sepatu schoen. 
De gekneusde bloemen werden destijds 
gebruikt om schoenen te poetsen. Oor-
spronkelijk had de struik alleen grote 
rozerode bloemen. Door de prachtige 
grote bloemen en de lange bloeitijd - 
bijna het hele jaar door - is de Hibiscus 
Rosa-Senensis een heel populaire struik 

geworden en over de hele wereld in alle 
tropische en subtropische gebieden te 
vinden. In Maleisië is het de nationale 
bloem met de naam feestbloem. Kwe-
kers over de hele wereld hebben er voor 
gezorgd dat er inmiddels een eindeloze 
variatie is van schitterende bloemen en 
kleuren van wit en geel naar oranje en 
donkerrood, paars, roze en dubbel bloe-
mige en zelfs tweekleurige bloemen en 
blad. Ik vind het wel jammer dat men 
dan soms erg ver gaat met kweken van 
zelfs tweekleurig blad. Hibiscus heeft al 
mooi donkergroen blad en de bloemen 
zijn mooi genoeg. Deze struik is groen-
blijvend, kan absoluut niet tegen vorst 
en kan een hoogte bereiken van drie 
meter. We kunnen deze prachtige struik 
echt geen kamerhibiscus meer noemen. 
Ook in Nederland is het nu een veel ge-
bruikte sterke terrasplant die de hele 
zomer buiten kan (ook als kleine bol-
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Iedereen kent die geheimzinnige 
kracht die de zwaartekracht wordt 
genoemd. En iedereen heeft er wel 
eens kennis mee gemaakt. Van de 
commode gevallen als baby, van 
de fiets getuimeld met het tandje 
door de lip of over een bananenschil 
geslipt achter de rollator, het is de 
zwaartekracht die ons ter aarde doet 
storten. 

De Engelse geleerde Isaac Newton kwam 
met zijn beroemde wetten die een afdoen-
de verklaring gaven van de dynamica, de 
leer der beweging der dingen. En zijn wet die 
het verband aangaf hoe twee massa’s elkaar 
aantrekken (gravitatiewet), via dezelfde kracht 
probeerden de mensen uitleg te geven over 
wat zij zagen gebeuren. Zij hadden uit de al-
chemie al kennis gemaakt met de vier ele-
menten: aarde, water, lucht en vuur. Was dit 
de volgorde, dus de aarde beneden, daarop 
het water, dan de lucht en uiteindelijk het vuur, 
dan was er geen beweging. Een steen zinkt in 
het water tot op de bodem. Een luchtbel klimt 
omhoog door het water tot het bij de lucht is 
gekomen en een hooiberg brandt veel sneller 
als je die beneden aansteekt. Deze volgorde 
was door God bepaald en gaf een redelijke 
verklaring voor de bewegingen die men kon 
waarnemen. 

Maar er zijn altijd kritische geesten die met 
vervelende vragen komen: “Waarom vliegt 
een steen dan omhoog als ik die de lucht 
ingooi? Waarom drijft een stuk hout op het 
water?” Het antwoord kwam snel en kon niet 

ZWAARTEKRACHT 

iedereen bevredigen. “Omdat ik het zeg!” Of 
“Omdat God het zo wil!” 

Uiteindelijk kwamen er betere verklaringen. 
“Kijk, jij stopt wat van jouw wil in die steen en 
daarom gaat die omhoog. Maar uiteindelijk 
wint God het toch en zien we de steen op 
de grond vallen.” Of: “In dat stuk hout zit ook 
lucht, kijk maar eens naar hout dat lang in het 
water heeft gelegen en waar alle lucht allang 
uit is: Dat zinkt.” 

De Italiaanse universele geleerde Galileo 
Galilei beschreef al hoe planeten om elkaar 
draaiden door die geheimzinnige kracht die 
hen aantrok tot elkaar en was zo brutaal te 
beweren dat de aarde om de zon draaide, 
in plaats van andersom. Hij moest deze an-
ti-godsdienstige ideeën (een ketterse bewe-

ring die tegen de Heilige Schrift inging) terug-
nemen en dat deed hij, want hij had zijn leven 
lief. Toch murmelde hij koppig in zijn baard na 
het bezoek aan de Paus en zijn medewer-
kers: “En toch beweegt zij!” Hij is eigenlijk de 
grondlegger van de astronomie, wiskunde 
en natuurkunde en deed verschillende proe-
ven die hem opnieuw in gevaar brachten. De 
meest beroemde is zijn bewering dat de vals-
nelheid onafhankelijk is van de massa van het 
voorwerp. Dat dachten de mensen toch ze-
ker wel van niet, ‘ Haha, een steen valt toch 
sneller naar de grond dan een veer?’ Maar hij 
klom naar de top van de toren van Pisa, die 
in 1615 al flink scheef stond. Terwijl iedereen 
toekeek zag men dat een loden kogel van 10 
kg net zo snel op de grond terechtkwam als 
een kogel van 1 kg, en dus niet 10 x zo snel. 

Hij liet de gedachte dat de aarde om de zon 
draaide niet los. Omdat de aarde in een dag 
om zijn as draait ten opzichte van de zon zou 
het dus op een bepaald punt op aarde twee-
maal, dus om de twaalf uur, eb of vloed moe-
ten zijn. Maar het tij wisselt niet iedere twaalf 
uur, maar iedere 4 uur. Galileo berekende 
door de zee- en oceaanbekkens zo te kiezen 
dat er iedere 8 uur een vloed en iedere 8 uur 
een eb zou moeten zijn. (Dus iedere 4 uur eb 
of vloed) Dat zien we wel meer, dat geleer-
den naar hun resultaat toerekenen. De echte 
verklaring is dat de zon veel te ver van de aar-
de staat (150 miljoen kilometer) ten opzichte 
van de maan (385.000 km). 

De gravitatiewet van Newton kende hij he-
laas nog niet, die zegt dat de kracht waar-
mee twee massa’s elkaar aantrekken om-
gekeerd evenredig is met het kwadraat van 
de afstand. Dus de zwaartekracht van de 
massa van de maan werkt hier veel beter 
door en maakt het water op de aardbol (de 
aarde zelf vervormt maar weinig) zelfs wat 
rugbybal-vormig. De aarde draait dus eigen-
lijk onder de hoge waterstand door en zorgt 
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Galileo Galilei

Isaac Newton

zo voor de getijdengolf. Dat na-ijlen door de 
draaiing van de aarde zorgt, samen met de 
zwaartekracht van de maan dus voor eb en 
vloed. De aarde draait een rondje per dag, 
maar de maan loopt daarbij ongeveer 50 
minuten achter. Daardoor wordt het bij een 
vast punt op de kust elke dag 50 minuten 
later eb of vloed. Staat de zon in lijn met de 
maan dan merken we de zwaartekracht 
van de zon wel degelijk: Springvloed noemt 
men de extra hoge waterstand dan als de 
zon en de maan aan dezelfde kant tegen-
over de aarde staan.
 
Het verhaal gaat dat Newton in een appel-
boomgaard een dutje deed en dat er een 
appel op zijn hoofd terecht kwam. Galileo 
had al drie wetten geformuleerd: 
1. Als er op een lichaam geen krachten 

werken, dan is dat lichaam met massa m 
in rust of in eenparige, rechtlijnige bewe-
ging. De tweede wet luidde: 

2. Als er op een lichaam met massa m 
een kracht werkt met grootte F, dan on-
dergaat dat lichaam een versnelling ter 
waarde van F/m. De terugstoot van de 
appel op de pruikenkop van Newton 
deed hem de derde wet definiëren:

3. Als er een kracht F werkt op een lichaam 
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Overlijden van Alvaro de Luna

dat in rust is, dan moet er net zo’n grote 
kracht F op inwerken, tegengesteld aan de 
eerste kracht. Deze wet wordt vertaald in: 
“Actie is min reactie!” 

En deze drie wetten konden plotsklaps alle 
bewegingen op aarde verklaren. De vrijge-
zel (boze tongen beweerden zelfs maagd) 
Newton moest daarvoor dan nog wel de 
differentiaalrekening en de integraalrekening 
uitvinden, maar het succes was overweldi-
gend. Newton calculeerde nauwkeurig eb 
en vloed. Het klopte. Alles kon worden bere-
kend; banen en gewichten van kanonskogels 
konden worden gecalculeerd, hoe lang het 
touw moest zijn bij een ophanging van een 
zware man of een lichte vrouw, zonder dat 
het hoofd van de romp werd gescheiden. De 
grootte van de katrollen van hijsinstallaties, de 
sterkte van masten op zeilboten, de grootte 
van een wiek van een windmolen. 

De wereld veranderde ingrijpend. En de we-
reld veranderde snel, maar de bewegings-
theorie niet. Het bleef eeuwen stil, totdat er 
elektriciteit kwam en de bewegingen van 
elektromagnetische (EM) golven die zich niet 
aan de wetten van Newton leken te houden. 
De wetten van James Clerk Maxwell gaven 
nieuwe inzichten in elektromagnetisme en de 
Nederlandse natuurkundige Hendrik Lorentz 
(kreeg in 1902 de tweede Nobelprijs voor Na-
tuurkunde, de eerste was voor Röntgen in 
1901) bracht met nieuwe wiskunde orde in de 
chaos door het begrip “ether” te definiëren. De 
EM golven, zoals het licht, bewogen (propa-
geerden) zich door de ether naar ons toe. Een 
golf moet toch in iets golven? Het ‘niets’, het 
vacuüm tussen de planeten was veranderd in 
de ether. Wat dat dan wel was? Dat was het 
domein van de experimentele fysica. 

Maar toen publiceerde Albert Einstein in 1905 
zijn speciale relativiteitstheorie. Het briljante 

werk verliet de ether (het iets werd weer niets) en 
stelde dat de bijzondere waarnemingen afhanke-
lijk waren van de plaats van de beschouwer van de 
effecten. Zijn boek ging alleen over de rechtlijnige, 
eenparige beweging (daarom “speciaal”) en sloeg 
in als een bom. Het bracht ons dat de hoogste 
snelheid gelimiteerd is tot de lichtsnelheid in va-
cuüm en gaf de relatie tussen massa en energie: 
E = mc². Zijn theorie gaf een nieuw inzicht in de 
bewegingen van dingen die zich ook zeer snel (re-
lativistisch) bewogen. Bij lagere snelheden gelden 
de wetten van Newton nog steeds. Maar omdat 
lichtstralen zich met de lichtsnelheid bewegen, en 
radioactieve deeltjes bijna zo snel, was de nieuwe 
dynamica nodig. En nog verbluffender, in 1916 pu-
bliceerde de joodse Einstein zijn Algemene Rela-
tiviteitstheorie. Nu werd de versnelde beweging 
(dus ook de zwaartekracht) meegenomen. De the-
orie blijkt van alles te voorspellen. De big bang en 
wanneer die geweest moest zijn, zwarte gaten en 
wormgaten (“singulariteiten, dat zijn in de wiskunde 
punten waar je door nul moet delen – en dat mag 
niet -) en zwaartekracht blijkt een kromming in het 
ruimte-tijd continuüm. Het verklaart de gravitatie-
wet van Newton en nog veel meer. Het is ongelo-
felijk dat één man deze uiterst complexe theorie 
heeft bedacht en uitgewerkt. Er waren mensen die 
beweerden dat de theorie onjuist was. Voorstan-

ders verklaarden die lieden voor gek, tegen-
standers noemden het “Judenlügen”. 

E=mc² zegt dat als er een klein beetje massa 
verdwijnt uit de atoomkern, er enorme energie 
vrijkomt. Immers, c² = 90.000.000.000.000.000 
m²/s². Het werk van die Jood werd nauwelijks 
serieus genomen en aan kernenergie of een 
kernbom werd in Hitler-Duitsland nauwelijks 
gewerkt. Gelukkig maar.

Einstein deed meer; hij gaf daarnaast ook de 
echte verklaring van de Brownse beweging, 
ontdekte de gestimuleerde emissie (laser) en 
het foto-elektrisch effect, waarvoor hij de No-
belprijs kreeg. Nederlanders krijgen relatief 
veel Nobelprijzen (ruim 20 man al sinds 1901). 
De enige echte en serieuze prijs voor weten-
schapsbeoefenaars, al is het jammer dat er 
ook onbenullige Nobelprijzen worden verge-
ven voor literatuur, economie en de vrede.
Bij het steeds uitdijende heelal kwam er een 
nieuw soort ether op de proppen. Dat is de 
donkere materie, dat is massa die er wel is 
maar die je niet ziet. Maar je voelt haar zwaar-
tekracht wel. Maar je ziet het niet. En er is veel 
meer donkere materie dan de wel zichtbare 
materie, maar die zie je dus niet, dus. 

Als we uitgaan van een vlak univer-
sum (dus niet in zichzelf gekromd) 
dan volgt er iets bijzonders; alle 
energie die oorspronkelijk in die 
kleine bol zat vlak na de “big bang” 
en die overal in het gigantisch gro-
te universum bestaat, als we dat 
allemaal bij elkaar optellen, en de 
massa’s omzetten naar joules via 
E=mc², en de aantrekkingskrach-
ten (potentiele energie) die negatief 
tellen in de energiebalans meene-
men, alsmede de kinetische ener-
gie via ½ mv² meerekenen, dan 

komt de totale energiebalans uit op…. nul. Dus 
uit het niets komt via de oerknal alles wat wij 
zien, berekenen en constateren. 

Gelukkig is er weer een Nederlands brein dat 
zich over deze materie buigt. Prof. Dr. Erik Ver-
linde, hoogleraar theoretische natuurkunde 
in Amsterdam (heeft een eeneiige tweeling-
broer die hoogleraar theoretische natuurkun-
de is in Utrecht) zegt dat donkere materie niet 
bestaat en komt met een nieuwe theorie. Er 
worden momenteel allerlei experimenten 
gebouwd (o.a. in Cern) om de donkere mate-
rie te kunnen aantonen. “Zonde van het geld 
en flauwekul” zegt Erik, die met zijn nieuwe 
theorie betere voorspellingen en resultaat-
volle uitkomsten laat zien bij waarnemingen 
aan sterrenstelsels, supernova’s en quasars. 
Ook volgen uit zijn theorie op de kortere af-
stand de wetten van Newton en Einstein. 
Zelfs de nul-balans van de oerknal. Hij rekent 
met de zogenaamde snaartheorie, waarin 
de kwantummechanische effecten worden 
meegerekend. Rekent zijn theorie naar het re-
sultaat toe, zoals eens ooit bij Galileo, of komt 
er volgend jaar de zoveelste Nobelprijs naar 
een Nederlander?

Peter Langendam 

WWW.NCCS.ES  55 

Cherenkov straling

E r v a r i n g e n N i e u w s  u i t  S p a n j eN AT U U R K U N D E N AT U U R K U N D E

Erik Verlinde

Albert Einstein
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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
Marbella, Wim de Bruyn tel: 619992369

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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Als Protestantse Interkerkelijke Ge-
meente aan de Costa del Sol zijn we 
verheugd dat wij na de coronastop 
en de zomerstop in september weer 
van start kunnen gaan met onze 
kerkdiensten.

De eerste dienst zal worden gehouden op 
zondag 20 september om 09.30 uur in de 
Boulevardkerk in Fuengirola. Evenals vorig 
jaar is de voorganger  Ds. D. Moes uit Cana-
da. Ds. Moes zal op drie achtereenvolgende 
zondagen voorgaan. Alle diensten zijn in de 
Nederlandse taal.
Met ingang van zondag 11 oktober zal voor-
gaan: Ds. D. Griffioen. Voor Ds. Griffioen is het 
de eerste keer dat hij voor drie maanden naar 
de Costa del Sol komt. De diensten in Torre-
molinos in het Holland Huis gaan op deze 
datum eveneens van start: aanvang  11.30 uur.
Uiteraard geldt voor alle diensten dat de door 
de Spaanse overheid voorgeschreven regels 
met betrekking tot het voorkomen van coro-
na besmettingen door de kerkenraad zullen 
worden toegepast.
Omdat op dit moment van schrijven niet valt 
te overzien hoe de situatie in september zal 
zijn verzoeken we u voor actuele informatie 
onze website te raadplegen (www.nigcds.
com) of contact op te nemen met onze scriba 
Mevr. Grada Hildering (+ 34 952472327).

Wij houden graag het coronavirus buiten de 
deur.
Daarom gelden in de Boulevardkerk en in het 
Holland Huis de volgende regels:

KERKDIENSTEN 
na de zomerperiode 

• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
• Was regelmatig uw handen.
• Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
• Blijf thuis als u verkouden bent of u zich 

grieperig voelt.
• Volg de aanwijzingen op van onze vrijwilli-

gers. Zij doen hun werk    voor uw gezond-
heid!

Wij vragen u vriendelijk om als u één van 
onze diensten bezoekt u aan deze paar een-
voudige regels te houden. 

Bedankt voor uw medewerking.

Piet Visser, voorzitter.

E r v a r i n g e nS O C I A A L

Een luisterend 
oor
Dat is wat ik voor onze eenzame senioren zou 
willen zijn. Een luisterend oor bieden en dat niet 
alleen in de huidige nare periode. Schroom 
niet en bel mij als u zich eenzaam voelt of 
als u gewoon even met iemand wil praten. 
Wij (mijn man 
en ik) zijn ook 
senioren en 
wonen negen 
jaar in Spanje.

Antoinette - 
60 22 94 997



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.

THUIS ALLES GOED GEREGELD

TV, AUDIO,
INTERNET

ALARM 
INSTALLATIES

WITGOED &  
HUISHOUDING

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

electro-experts voor thuis

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

TV, internet en audio 
systemen vernieuwen 

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

apparatuur. 

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

Wij staan klaar voor advies 
en montage.

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

nieuwe machine in huis. 

BOUW
BEGELEIDING

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

begeleiding.

Volg ons op facebook voor de laatste up-dates en mooie aanbiedingen: JEsystemsSPAIN



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

BELEGGEN
ZONDER GRENZEN

Tot €300 aan transactietegoed* 
voor de eerste twee maanden 
als u nu een rekening opent!

binckbank.com/open-een-rekening
*bekijk de actievoorwaarden op de site


