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

oor zullen krabben de komende periode: “Was 
mijn yes-vote wel zo verstandig?”

Ik had in een nieuwsbrief al melding gemaakt 
van het feit dat een bridgeclub uit Amsterdam 
hier zou komen spelen tegen leden van Senang 
maar dat het hotel de boekingen heeft gean-
nuleerd en dat het hotel per 1 oktober sluit. Wij 
zijn in overleg met het hotel voor de autopuzzel-
tocht van 24 & 25 oktober maar ook die eigenaar 
geeft momenteel geen garantie dat ie open 
blijft. Het is dus nog even afwachten of dit eve-
nement weer moet worden uitgesteld al hopen 
wij natuurlijk van niet.

Geniet nog maar even van de laatste mooie da-
gen; het kan tenslotte nog ...

Blijf ge-
zond!

Wilmar 
Bliek, 

voorzit-
ter 

Maar de zomer van 2020 was eigenlijk niet zo 
mooi. En dan heb ik het niet over het weer – dat 
viel best nog wel mee. Maar alle problemen 
rond de corona crisis en de economische ge-
volgen daarvan maken deze zomer een stuk 
minder mooi.

En over heel Europa begint de tweede golf z’n 
kop op te steken. Regeringen proberen nu met 
lokale maatregelen en lock-downs verdere ver-
spreiding van het virus te voorkomen maar het 
lijkt een beetje op dweilen met de kraan open. 
Het ene na het andere land krijgt code “oranje” 
of zelfs code “rood” aangemeten en reizen is 
er dus even niet bij. En dan schiet er een ander 
liedje door m’n hoofd: “Ballad of William Worthy” 
van Phil Ochs uit 1964 waarvan de laatste zin van 
het laatste couplet als volgt gaat: “The whole 
world is of limits, visit Disneyland this year.”  Dus 
volgens Phil mochten we 56 jaar geleden en-
kel nog naar Disneyland maar helaas is dat nu in 
2020 ook niet aan te raden. 

Ook de economie heeft het zwaar te verduren. 
Een beetje afhankelijk van waar de informatie 
vandaan komt ziet het er in z’n geheel genomen 
niet best uit. Nederland laat een krimp zien van 
ruim 8%, Spanje 18% en de hele eurozone 12%. 
Maar dat is allemaal nog een stuk beter dan het 
Verenigd Koninkrijk dat nu dik boven de 20% zit. 
En dan moeten de gevolgen voor UK van Brexit 
en een tweede golf nog komen. Ik denk dat een 
heleboel Engelsen zich nog wel eens achter het 

Toen ik vanochtend m’n dagelijkse baantjes trok in het (al tamelijk frisse) zwembad 

speelde een liedje van Gerard Cox door m’n hoofd: “’t Is weer voorbij die mooie 

zomer.” 

De herfst is begonnen Evenementen Kijk voor de agenda en laatste berichten 
over evenementen en excursies op de 
website en in de nieuwsbrieven

Rudy de Ruyter – El Cucador – Almeria
Leendert Suurbier – Mijas
Albert van Daalen – Fuengirola
Robert Schipper – Alhaurin el Grande
Ellen Schipper – Alhaurin el Grande

NIEUWE LEDEN augustus/september

E V E N E M E N T E N

ZATERDAG/ZONDAG 24/25 
OKTOBER 
Tweedaagse autopuzzelrit
De uitgestelde autopuzzelrit zal nu hopelijk 
plaatsvinden op 24 en 25 oktober. Als tenmin-
ste de autoriteiten het toelaten en het hotel 
geopend is.

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 ex-
tra per persoon.
Toeslag éénper-
soonskamer: €28. 

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

Aanmelden bij evenementen@nccs.es met 
naam van equipe en verdere gegevens. 

U kunt uw betaling overmaken op bankreke-
ningnummer 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.

Zo ruig zal het er bij de 
NCCS autopuzzelrit niet 
aan toe gaan...

Simon Tysma - Marbella
Mieke Tysma-Mulder - Marbella
Jannie Pereira Passaro-van Erkel - Torre de Benagalbon
Monique Huijsmans - Torremolinos
Rini Huijsmans - Torremolinos
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• 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

Wachttorens - deel 2
In de 17de, 18de en 19de eeuw werd 

het gebruik van de wachttorens - ter 

verbetering van de kustveiligheid - 

door opeenvolgende Spaanse ko-

ningen voortgezet en uitgebreid. Op 

meerdere plaatsen langs de kust 

werden tussen twee torens kleine 

forten gebouwd, waar een beschei-

den cavalerie gelegerd werd, die bij 

onraad snel met paarden ter plaatse 

de vijand konden terugdrijven of ge-

vangen nemen. 

Ook werden er enkele torens  versterkt of 
omgebouwd tot een klein bastion met ka-
nonnen. Een goed voorbeeld hiervan is de 
toren in La Cala de Mijas. Die stond op het 
strand waar de vijand gemakkelijk aan land 
kon komen. In 1830 werd 
vermeld dat er daar gro-
tere kanonnen waren ge-
plaatst en de bezetting 
was uitgebreid met 1 kor-
poraal, 3 torenwachters 
en 6 infanteriesoldaten. 
Er is nu een klein muse-
um in gevestigd, dat gaat 
over de 4 wachttorens 
aan de kust van Mijas: 
“Torre de Calahonda” uit 
1575, “Torre Nueva de la 
Cala del Moral o Penta 
Pesetos” uit 1513, “Torre 
Calaburras” uit 1571 en 

“Batería de La Cala del Moral” uit 1773. Op 
straathoogte is er nu een toegangsdeur 
omdat het bastion in de vorige eeuw als 
woonhuis diende, maar de eigenlijke toe-
gang was op 6 meter hoogte, zoals gebrui-
kelijk alleen toegankelijk met een touwlad-
der.

Aan het einde van de Onafhankelijkheids-
oorlog en vanwege de terugtrekking van 
Napoleon hadden de Fransen een aantal 
forten en bastions ontmanteltd en ontstond 
er een zeer gevaarlijke periode. Daar kwam 
nog bij dat de Engelsen al in 1704 Gibraltar 
hadden veroverd en met hun zwaar bewa-
pende oorlogsschepen heer en meester 
waren langs deze kust.

Zij hadden als devies: het is gemakkelijker 
een schip te stelen dan het zelf te bouwen 
- het is gemakkelijker eten te stelen dan het 

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 del Salto de la Mora, Caseres
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1941 uiteindelijk onder het gezag van 
de Guardia Civil. Hiermee raakten de 
torens in onbruik en het verval trad in. In 
1889 werden de wachttorens wel al op 
de monumentenlijst geplaatst om te 
voorkomen dat ze zouden worden af-
gebroken, maar pas in 1949 werd er aan 
die wet toegevoegd dat ze ook onder-
houden dienden te worden. Veel zijn er 
intussen gerestaureerd en een enkele is 
nodig aan onderhoud toe. De “Torre Mo-
lino” - waar Torremolinos zijn naam aan 
ontleent - kan wel een opknapbeurtje 
gebruiken.

De wachttorens staan (stonden) op ge-
middeld 2 á 4 kilometer (zicht)afstand 
van elkaar afhankelijk van de kustlijn. 
Ook in hoogte variëren ze: ze zijn ge-
middeld ongeveer 10 meter met enke-
le uitzonderingen. Overdag werden er 
bij gevaar rooksignalen gegeven en ´s 

nachts met vuur om de bewoners aan de 
kust te waarschuwen. Vaak was het signaal 
al voldoende om eventuele dieven op de 
vlucht te doen slaan. De meeste torens zijn 
altijd wachttorens gebleven en hadden niet 
veel gevaar te duchten (ook omdat ze vaak 
bovenop een berg stonden en moeilijk be-
reikbaar waren). Voor de veiligheid van de 
wachttorenwachters was de ingang in de 
meeste torens op ongeveer 6 meter hoog-
te en alleen bereikbaar via een touwladder. 
De bezetting bestond in principe uit 3 man 
waarvan er één overdag naar de rechts lig-
gende toren liep ter controle en één naar 
de toren links ter controle. Torenwachter 
werd je niet zomaar. Je moest vastberaden 
en gezond zijn en kennis hebben van zowel 
de omgeving als de zee. Elke twee maan-

op de markt te kopen - het is gemakkelijker 
een slaaf te ontvoeren dan een arbeider te 
betalen.

Vaak was er ook een tekort aan geld om 
het systeem draaiende te houden. On-
der koning Carlos III werd er in 1764 weer 
een plan opgesteld ter verbetering van 
de coördinatie tussen de bestaande nut-
tige wachttorens, vestingwerken, artillerie 
batterijen, forten en tot fort omgebouw-
de huizen. Toch raakte het systeem in de 
19de eeuw langzaam achterhaald door de 
opmars van modernere artillerie en bete-
re landingsmogelijkheden. In 1850 besloot 
het ministerie van oorlog dat de wachtto-
rens niet meer onder militair gezag vielen, 
maar onder de plaatselijke politie en in 

den moest een waarnemer die meerdere 
torens onder zijn hoede had een rapport 
schrijven voor de griffier van de rechtbank 
van het betreffende bisdom over de toe-
stand van de torens, de eventuele inciden-
ten en de gemaakte kosten.

Er zijn drie verschillende type torens. De 
meeste zijn rond, een enkeling vierkant of 
rechthoekig en later in de 18de eeuw kwam 
daar de hoefijzervorm als bastion bij. De 
vierkante torens waren vaak al gebouwd in 
de Nasrid (Moslim) periode in de 13de tot 
de 15de eeuw en van baksteen. Een mooi 
voorbeeld is de “Torre del Duque” in Puer-
to Banús (een toren uit de Nasrid periode, 
gebouwd ca. 1300, van baksteen met een 
hoogte van 12 meter en met de oorspron-
kelijke toegang op een hoogte van 6,70 m.). 
Ook de toren van Torremolinos is uit dezelf-
de periode met de oorspronkelijke naam 

Torre de Casasola - Baños Estepona

“Torre Molino”. Later in de 15de eeuw werd 
de toren vernoemd naar een soldaat die de 
katholieke koningen had geholpen bij de 
verovering van Malaga: “Torre de Pimentel“. 
Nu worden beide namen gebruikt maar 
“Torre Molino“ is meer bekend. In Casares 
aan de kust staat een prachtige vierkantige 
bakstenen toren waarschijnlijk ook uit de 
Nasrid periode: “Torre del Salto de la Mora“. 
In de 18de eeuw werd er in plaats van de 
bestaande ingang op 5,40 meter hoogte 
een gewone ingang gemaakt om de toren 
te gebruiken voor zoutopslag. Sindsdien 
noemt men de toren “Torre de la Sal“. De 
ronde torens zijn over het algemeen bijna 
allemaal hetzelfde met wat verschillen in 
hoogte of dikte. Het is niet duidelijk of ze 
allemaal gepleisterd waren.

Hier aan de Costa heb ik tot nu toe drie 
kleine forten of castillo´s gevonden die 

Torre del Duque - Puerto Banús

Torre Molino - Torre de Pimentel, Tor-
remolinos

TO R E N STO R E N S



tussen twee torens op het strand werden 
gesitueerd om gelijk te kunnen ingrijpen 
bij onraad. In Rincón de la Victoria staat: 
“Casa Fuerte Bezmiliana“. Dit werd in 1766 
gebouwd in opdracht van koning Carlos III 
op zichtafstand van ”Torre Vigia El Cantal“ in 
La Cala del Moral en aan de andere kant 
de toren “Torre Almenara“ in Benagabón. Ik 
bedoel wel destijds op zichtafstand, want 
nu staat het fort volledig ingebouwd tus-
sen de flats. 

Dit mooie kleine fort is in 1992 gerestau-
reerd en wordt nu gebruikt voor culturele 
activiteiten. Ook op het strand van Bena-
jarafe is er een klein fort gebouwd (18de 
eeuw) in opdracht van koning Carlos III. 
“Castillo del Marques” op zichtafstand van 
“Torre Moya” in Benajarafe en “Torre del Ja-
ral“ boven op de berg van Valle Niza. 

In het castillo is tegenwoordig een depen-
dance van de hotelschool uit Torre del Mar 
gehuisvest, maar in de jaren ´30 tijdens de 
Spaanse Burgeroorlog was het in gebruik 
als gevangenis en concentratiekamp. Het 
derde fort vond ik in de buurt van Manilva. 

Torre Vigía El Cantal - La Cala del Moral

Ook gebouwd in de 18de eeuw in opdracht 
van koning Carlos III. 

Duidelijk wel wat groter dan de andere, 
maar met hetzelfde doel het huisvesten 
van een detachement cavalerie. Dit “Cas-

tillo de la Duquesa of Fortín de Sabi-
nillas“ is op zichtafstand van de “Torre 
Chulera“ in Manilva en “Torre de la 
Sal“ in Casares. Dit fort is gebouwd op 
de overblijfselen van een Romeinse 
villa en er is nu een museum in ge-
huisvest met archeologisch materiaal 
van deze vindplaats.

Henk Flederus

Torre Almenara - Benalgabón
Casa Fuerte Bezmiliana - Rincon de la Vic-
toria

TO R E N S M O O I  A N D A L U C I A
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Het Parque Natural de los Montes de 
Málaga ligt iets ten noorden van de stad 
zelf. De rivier Guadalmedina loopt er 
dwars doorheen.

Ontstaansgeschiedenis
In de vijftiende eeuw werd door de Katholieke 
Koningen (Ferninand en Isabel) al begonnen 
met de ontbossing van het gebied, nadat het 
in 1487  op de Moren werd veroverd. De toen-
malige verdeling van de gronden leidde tot 
vervanging van de mediterrane bossen door  
wijngaarden, amandelbomen en olijfbomen.

Uiteindelijk leidde deze ontbossing tot ero-
sie, het dichtslibben van de rivier en daardoor 
overstromingen in het nabijgelegen Málaga

Daarom werd in de jaren dertig van de twin-
tigste eeuw begonnen met herbebossing. 
Uiteindelijk werd het gebied op 18 juli 1989, tot 
natuurgebied verklaard. Het is nu een voor-
beeld van herbebossing, waardoor het medi-
terrane bos weer kan worden hersteld.

Flora en Fauna
Het natuurgebied bestaat uit een bebost en 
bergachtig terrein met hoogteverschillen 
tussen 100 en 1100 m. Het wordt 
vooral gekenmerkt door extreem steile 
berghellingen, hetgeen  de al eerder 
genoemde erosie bevorderde.

De nabijheid van de Middellandse Zee 
zorgt voor zachte temperaturen en een 
grote vochtigheid waardoor verschillende 

MONTES DE MÁLAGA
PRACHTIG - EN VLAK BIJ HUIS

microklimaten onstaan met een grote variëteit 
in de flora met eiken, olijfbomen en pijnbomen.

In de eerste helft van de 20e eeuw werden 
voornamelijk carrascopijnbomen (ook 
aleppopijnboom of Pinus halepensis) geplant.
Al deze bomen kwamen ook al in het gebied 
voor, voordat het in cultuur werd gebracht na 
de verovering door de Katholieke Koningen.

De unieke Cabra Malagueña, een berggeit, is 
de belangrijkste bewoner. Maar er komen ook 
nog kameleons voor en - zeldzamer - wezels, 
en marters. Onder de vogels ziet men  o.a. 
arenden, haviken, buizerds en uilen..

Heerlijk wandel- en fietsgebied
De bossen lenen zich vanzelfsprekend zeer 
goed voor flinke wandeltochten, maar ook 
voor mooie fietstochten. Langs de prachtige 
weg (A-7000) die van Malaga binnendoor 
naar Colmenar loopt bevinden zich diverse 
aantrekkelijke restaurants en zelfs hotelletjes.

Meer informatie: https://www.andalucia.org/
es/espacios-naturales-montes-de-malaga

 Maya Hugenholtz

Nederlandse B&B Finca Gordo
Met gastronomische maaltijden
www.fincagordo.nl
Marina en Peter Laarakker
‘El Porton de Axarquia 13’
Riogordo. 
Telefoon: 711004176
.

Torre del Muelle Benalmádena



Niks nieuws onder de zon...?

KOMKOMMERTIJD

Uw redaktie worstelt een beetje 

met dezelfde moeilijkheid als alle 

andere redakties, iedereen is met 

vakantie, er is weinig om over te 

schrijven en dat noemen ze dan de 

“komkommertijd”. Ik weet niet waar-

om. Maar dan moet je het blijkbaar 

over komkommers hebben, dus 

daar gaat-Ie dan.

We dachten ooit eens dat het een goed 
idee was om komkommers te kweken voor 
de komkommersla (u weet wel, in de ver-
leden tijd heet dat kwamkwammersloeg). 

Nou, dat lukte boven verwachting en we 
gingen met bendes komkommers naar 
de markt. Datzelfde deed iedereen, overal 
lagen bergen komkommers en ze waren 
nauwelijks te verkopen. Ik vond het zonde 
om ze weg te gooien en na diep gepeins 
kwam ik op een lumineus idee: varkens. 
Die vreten alles en in plaats van over-
schot-komkommers zag ik al prachtige 
hammen voor me. 

Je moet van die zwarte varkens hebben, 
zeiden mijn buren, die hadden de beste 
hammen. Dus kwamen er twee zwarte var-
kentjes in de omheining van gaas, die ik op-
vulde met komkommers. Die varkens keken 
eens naar de komkommers en begonnen 
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prompt in de grond te graven op zoek naar 
pittiger eten, ze vertrapten de komkommers 
tot komkommermoes en in de kortste keren 
was het een groot modderbad, waarin die 
biggen zich soppend voortbewogen.

Dus maakten we een fraai betonnen hok 
met eetbak en na een paar dagen honger-
staking begonnen ze komkommers te eten
In de herfst waren we door onze komkom-
mers heen en toen moest ik, wederom op 
advies van de buren, eikels gaan zoeken. 

Met geschaafde knieen en afgebroken na-
gels heb ik die beesten toen vele weken 
van eikels voorzien tot ze rijp waren voor de 
slacht.

Ik ging naar de plaatselijke slager en vertelde 
hem trots over mijn prima varkentjes en wil-
de hij ze overnemen? “Dat zijn zeker van die 
Castillanos”, wilde de slager weten.

De moed zakte me al enigszins In de 
schoenen, want het is me al lang op-
gevallen dat wat hier in Andalucia als 
Castiliaans wordt aangeduid, steevast 
iets minderwaardigs is. En inderdaad, 
mijn twee.zwarte Castillanos hadden zijn 
belangstelling niet, dat was niks voor de 
handel, zei hij, die waren veel te vet. 

Dus ging ik op het platteland met m’n 
varkentjes leuren en vond tenslotte 
een mannetje bereid ze voor mijn rekening 
te slachten Er kwam een onwaarschijnlijke 
hoeveelheid spek uit, de hammen leken op 
doorregen lappen en de bloedworst had de 
kleur van een fletse rosé. Er had weer eens 
een communicatiestoring plaatsgevonden.

Die varkens moeten een jaar of twee vrij rond-
lopen en op kilometers lange tochten hun
eigen eikels en ander voer bijeengaren, dan 
krijgen ze sterke billetjes. dus goede ham,

En als ik nog eens komkommers over heb, 
hetgeen uiterst onwaarschijnlijk is, dan gooi ik 
ze gewoon weg. Of wilt u ze hebben voor uw 
varkentjes? Bel dan even uw secretariaat.

Poco

D O N  Q U I C H OT  O P  K L O M P E N

‘Don Quichot op Klompen’ werd in 1989 
door de NCCS uitgegeven en geschreven 
door toenmalig voorzitter Joop van de Pool. 
die in Coín woonde (PoCo). Ter gelegenheid 
van het 40-jarig bestaan van de NCCS is 
een digitale heruitgave gemaakt. Die kunt 
u nog steeds downloaden van de website: 
www.nccs.es
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PIA BECK EN DE COSTA DEL SOL
Tijdens de Gay Pride (Orgullo) van dit jaar in juni lazen vrienden van mij in 

de Spaanse krant EL PAIS een artikel over jazzpianiste Pia Beck. Eigenlijk 

ging het over het feit dat Pia Beck zoveel voor de Costa del Sol en de 

LGTB gemeenschap heeft betekend en er geen enkele blijvende herin-

nering aan haar bewaard is gebleven. 

Jorge Pérez de voorzitter van de as-
sociatie ´Pasaje Begoña´ probeert iets 
van het verloren gegane imago naar 
de locatie terug te brengen als herin-
nering aan het verleden als bakermat 
van de LGTB rechten. Iets moet er 
komen, een straatnaam, een stand-
beeld…. Amsterdam heeft een brug 
naar Pia vernoemd maar hier is nog 
niets.

Pia Beck en Marga Samsonowski 
leerden elkaar kennen via Peter Felleman, 
de echtgenoot van laatstgenoemde en een 
beroemde radio muziekpresentator in de ja-
ren ´40 en ´50 in Nederland. Hij had verschil-
lende concerten met Pia georganiseerd en 
ze hadden een hechte vriendschap opge-
bouwd. Maar, toen de twee vrouwen aan 
elkaar voorgesteld werden was de verliefd-
heid wederzijds. Het huwelijk met Peter liep 
niet goed en Marga, met twee kinderen en 
zwanger van de derde besloot bij Pia te 
gaan wonen. Ondanks dat het toen de jaren 
´60 was, merkte Gino Felleman - de zoon 
van Marga - op, dat zijn leven met de twee 
moeders in Amsterdam volkomen normaal 
verliep. Ofschoon er roddels waren was de 
reden dat ze uit Nederland vertrokken echt 
geen vlucht. Pia speelde vaak in Amerika en 
daarom wilde het stel eerst naar Los Ange-
les verhuizen maar Marga vond de afstand 
met haar familie toch te groot.

In 1963 kwamen ze op vakantie naar Tor-
remolinos, ze werden verliefd op het dorp 
en besloten er een jazzclub te openen in 
de  Pasaje Begoña.  In die tijd kwamen er 
al beroemde Europeanen en Amerikanen 
naar de Costa zoals John Lennon, Frank 
Sinatra, Ava Gardner en Orson Welles. Zij 
kwamen niet naar Málaga maar naar Tor-
remolinos (destijds officieel nog een wijk 
van Málaga) waar toen het ene luxe hotel 
na het andere verrees. 

Málaga was in die tijd een smerige in-
dustriestad waar de huizen zwart waren 
uitgeslagen door het verkeer dat de stad 
doorkruiste (nu zijn de rollen omgekeerd 
en is Málaga ´booming´).

Het verhaal van de twee vrouwen die on-
bedoeld iconen werden van de LGTB-ge-
meenschap, is vandaag niet meer dan 

een voetnoot in de geschiedenis van Tor-
remolinos. Wat zij destijds hadden bereikt 
is enorm. Een recente graffiti ter ere van 
Pia is het enige spoor dat er van is meldt 
Jorge Pérez.

THE BLUE NOTE opende zijn deuren in 
1965 in de Pasaje Begoña en werd al snel 
een ontmoetingsplaats voor vele Neder-
landers die zich verdrongen aan de bar en 
rond de piano. Door de faam van de eige-
naar kreeg de THE BLUE NOTE ook een 
internationale klantenkring. Onder andere 
Arthur Rubinstein was een van de vaste 
klanten en speelde graag mee met geïm-
proviseerde recitals, ook namen als Fred 
Astaire, Nat King Cole, Shirly Maclaine en 
Ginger Rogers verschenen in Pia´s fotoal-
bum, alhoewel het niet helemaal duidelijk 
is of ze hen allemaal in Torremolinos heeft 
ontmoet of tijdens haar tournees. 

Hoewel ze nooit problemen in hun om-
geving hebben meegemaakt werd ho-
moseksualiteit tot 1978 in Spanje geclas-
sificeerd als een misdaad. Toch stond het 
Franco-regime oogluikend toe dat twee 
lesbiennes als echtpaar leefden in tota-
le vrijheid en het gezicht waren van een 
van de beroemdste plaatsen van het land. 
De normaliteit waarmee hun relatie werd 
gezien zorgde ervoor dat homo´s en les-
biennes van die tijd in The Blue Note een 
veilige haven vonden. Zonder het te weten 
waren ze een referentie voor het collectief 
van lesbische vrouwen in een tijd waarin 
vrouwen onzichtbaar en onderdrukt waren. 

Het is een feit dat ze zich nooit erg bewust 
waren van het belang van hun leven voor 
de groep, vooral in het Spanje van die tijd. 
Als ze Spaans waren geweest zou de situ-
atie radicaal anders zijn geweest. Dit bleek 
in 1971 - nadat zij zich in 1969 teruggetrok-
ken hadden uit de club - voerde het Franco 
regime een razzia uit in de Pasaje Begoña 
waarbij meer dan 100 mensen werden ge-
arresteerd en waarvan er tientallen werden 
opgesloten of gedeporteerd. Een episode 
tegen seksuele vrijheid beschreven als de 
Spaanse STONE WALL en die een einde 
maakte aan deze periode van tolerantie en 
acceptatie. 

Maar ze gingen door, in de jaren 70 pro-
mootte Pia een concert om een pagina-
grote advertentie te bekostigen in de THE 
NEW YORK TIMES tegen de ultraconser-
vatieve antihomoseksuele activiste Anita 
Bryant. 

Ook bleven ze hier aan de Costa werken 
en openden een makelaarskantoor in Tor-
remolinos. Pia schreef drie toeristische 
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Chinees Restaurant Hong Kong - Avenida Juan Luis Peralta 1, Benalmádena 
Pueblo
Tel. 656 55 26 73 - maandag gesloten.
Eigenaresse Lili is een fantastische gastvrouw en echtgenoot Lie een prima kok. 
Uitstekende service, heel lekker eten en spotgoedkoop! Bestellen en afhalen kan 
ook!
Help ze in deze moeilijke tijden! U krijgt er een lekkere maaltijd voor terug! En een 
goed en goedkoop adresje om met vrienden een Chinees hapje te eten

In dank aangeboden:

Dao’s restaurant, Avenida Ramón y Cajal 23, Fuengirola
Tel. 673 816 756 - zondag gesloten.
Als u van heerlijk authentiek Thai eten houdt ga dan een keer eten 
bij Dao’s Restaurant in Fuengirola, Av. Ramón y Cajal, 23. Het eten is heerlijk 
en niet duur, de sfeer gezellig en de bediening zeer klantvriendelijk. En .... Dao 
spreekt een aardig woordje Nederlands. Ze hadden net de verbouwing achter 
de rug toen corona toesloeg. Steun ze door er een keertje te gaan eten en … 
neem wat vrienden mee.. Info: http://daosrestaurant.com

JE-Systems - Judith en Eric Blankenstein - www.je-systems.net
Tel. 952 591 603 of 676 888 565 - info@je-systems.net
Judith en Eric Blankenstein zijn al jarenlang bekend van hun satellietsystemen. 
Maar zij bieden veel  meer, bijvoorbeeld ook alarminstallaties en allerlei soorten 
witgoed. Zij zijn altijd bereid om oplossingen te zoeken en zeer servicegericht. Zo 
losten ze ons tv-probleem binnen enkele uren op en kregen wij een receiver te 
leen. Fijn bedrijf om mee te werken.

Slagerij Stam - cafeteria Gourmet Carihuela. Avda. Carlota Alessandri 87, Torremolinos
Tel. 672 10 85 73  Zondag en maandag gesloten.
Hollandse slager met zeer goed vlees en heerlijke vleeswaren. Ook vaak stampotten en 
in de winter echte erwtensoep. Het inpandige café heeft een prachtig terras en er worden 
smakelijke broodjes en andere gerechten geserveerd. Zo wordt het een feestje om 
boodschappen te doen! 

Restaurant Trefpunt, Paseo Marítimo 80, Fuengirola
Tel. 952 58 34 76.  Dinsdag gesloten
Wij eten daar op zondag zeer regelmatig een superheerlijke kleine ossenhaas. 
Wat is die goed gebraden en lekker! De zeetong is trouwens ook helemaal top en 
wereldberoemd aan de Costa del Sol.
De overheerlijke kalfslever willen we ook nog van harte aanbevelen.

boekjes met allerlei tips over vakantie hier 
aan de Costa. Ook had ze jarenlang een 
commercieel radioprogramma de “Pia 
Beck Show” in 5 talen vanuit het radiosta-
tion Málaga. 

Ze woonden de laatste jaren van hun le-
ven in Churriana en waren enthousiast 
leden van de NCCS. Beiden stierven ze in 
hetzelfde jaar op 84 jarige leeftijd met res-
pect voor hun ondeelbaarheidspact zelfs 
met betrekking tot de dood. Pia heeft een 
brug met haar naam in Amsterdam. Spanje 
heeft nog niets maar wil wel iets doen in de 
toekomst om dit bijzondere koppel te eren.

AANVULLING  UIT  DE  HISTORIE  VAN  
TORREMOLINOS.
Overval op de Pasaje Begoña. Het trieste 
verhaal van de inheemse “StoneWall”. Deze 
serieuze aanval op de seksuele vrijheid in 
Spanje bracht Torremolinos, het Havanna 
aan de Costa del Sol, langzaam in verval.

Op 24 juni 1971 vielen honderden zwaar 
bewapende politieagenten met machine-
geweren de zo vredige en veilige Pasaje 
Begoña binnen - misschien wel de meest 
ruimdenkende en tolerante omgeving van 
Europa op dat moment - en arresteerden 
300 mannen vrouwen en kinderen. Er wer-
den die nacht 23 bars en clubs gesloten 
waaronder The Blue Note, de bar van de 
Nederlandse Pia Beck, de beste jazzpia-
niste ter wereld. 119 Mensen werden uit-
eindelijk gevangen gezet of gedeporteerd 
waaronder velen die met valse verklarin-
gen maandenlang de gevangenis in gin-
gen. Het geweld dat gebruikt werd leid-
de uiteindelijk tot diplomatieke protesten 
vooral tegen de behandeling van de vele 
buitenlandse toeristen.

Henk Flederus
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Lier electro-installatiebedrijf, C/ Miguel Angel Catalán 1, Marbella
Tel. 952 46 44 43
Onlangs heeft mijn boiler het begeven op vrijdagmiddag en dreigden wij het 
weekend zonder warm water te zitten. Ik belde  naar Lier instalaciones omdat ik er 
al veel goeds van gehoord had. Duits Spaans bedrijf, die werken naar “Deutsche  
Gründlichkeit” Door hun snelle en goede service hadden wij het weekend weer 
warm water.   En alles netjes opgeruimd. Vakkundig, vriendelijk en voordelige 
eerlijke prijzen!  En: Nederlands sprekend!

In dank aangeboden:

Absolute Media, Avda. Palma de Mallorca 76, Torremolinos
Tel. 629 557 095 of 622 072 080 - zondag gesloten.
Tijdens de maandenlange lockdown was er eigenlijk niet veel meer te 
ondernemen dan lezen, achterstallige klusjes in huis afwerken en.....televisie 
kijken.  Met het abonnement van Absolute Media, Avenida Palma de Mallorca 
76, Torremolinos waren de Nederlandse televisiezenders gelukkig dagelijks te 
zien.  Met uitzondering van één dag……het NL-kastje werkte niet meer. Binnen een 
dag was medewerker Myron er. Er mankeerde niets aan het kastje, het stekkertje 
was kapot. Opgelost! Gevraagd naar de kosten….dit is service. Super!

Amigos (Bij Ons), Avda. Jesus Cautivo 34, Fuengirola 
Sinds kort hebben we er een nieuw restaurantje bij in Los Boliches. Vlak voor de 
lockdown gestart als Bij Ons, nu hernoemd tot Amigos - Vinos y Mas. Mariska 
en Rob hebben ondanks die tegenslag na de start  iets moois van hun zaak 
gemaakt. Prachtig fris interieur en een heel  verrassende  kaart met ook nog eens 
klantvriendelijke prijzen. Avenida Jésus Cautivo 34, vlakbij het treinstation van  Los 
Boliches. Parkeren kan in de omgeving of bij de aan de overkant gelegen supermarkt 
Supercor, maar met een beetje geluk buiten de drukke zomermaanden ook voor 
de deur. Hopelijk tot ziens daar NCCS amigos.

Restaurant Trefpunt, Paseo Marítimo 80, Fuengirola
Tel. 952 58 34 76.  Dinsdag gesloten
Onze eerste kennismaking met de Nederlandse club was op de koffieochtend 
bij het Trefpunt. We werden hartelijk ontvangen door gastvrouw Martha, de 
clubleden en de eigenaren Kees en Marjolein en voelden ons meteen thuis. 
Door deze bijdrage willen we hen een hart onder de riem steken in deze moeilijke 
tijd.

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

Plaats uw eigen dankwoord en aanbeveling voor €10
Stuur uw tekst naar: redactie@nccs.es
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Luchthaven Málaga sluit 
terminal T2 vanwege ge-
daald aantal reizigers
Vanwege een sterk gedaald aantal 
reizigers dat aankomt op de lucht-
haven van Málaga is daar besloten 
om het komende winterseizoen 
Terminal 2 te sluiten. Alle activiteiten 
zullen worden verricht vanuit T3.

De maatregel vormt onderdeel van het 
plan om de activiteiten op de luchthaven 
aan te passen aan de verminderde capa-
citeit die sowieso optreedt in het winter-
seizoen, maar dit jaar verergerd is door de 
coronapandemie. T2 sluit eind oktober in 
hetzelfde weekend als waarin de wintertijd 
in gaat. Dit jaar op 25 oktober.
Het is de eerste keer sinds de opening dat 
T2 gesloten zal zijn en betreft de derde 
reorganisatie op de luchthaven sinds het 
begin van de Staat van Alarm op 14 maart. 
Toen de grenzen werden gesloten, ver-
huisden alle activiteiten op de luchthaven 
juist naar T2. Vanuit deze terminal vertrok-
ken de vluchten om mensen te repatriëren 
naar hun land van herkomst. Toen de grens 
eind juni weer werd geopend, gingen ook 
de activiteiten in T3 weer van start. 

 Reissector voert gezamen-
lijk de druk op tegen ver-
warrende reisadviezen
De Europese reis-en luchtvaarts-
ector vraagt in een brief aan 
EC-voorzitter Ursula von der Leyen 
overheden te bewegen een einde 
te maken aan quarantaineregels 
en in plaats daarvan met gecoördi-
neerde beperkingen en afspraken 
over testen te komen.

‘Deze chaotische situatie heeft dringend 
uw persoonlijke bemoeienis nodig’, schrij-
ven de vertegenwoordigers van ruim 20 
brancheorganisaties waaronder die voor de 
internationale luchtvaart, IATA. Volgens ACI, 
de koepel van Europese luchthavens, is het 
aantal passagiers in de eerste twee weken 
van deze maand nog verder gedaald ten 
opzichte van een jaar geleden dan in au-
gustus het geval was. Toen was de daling 
65 procent en nu in de eerste helft van sep-
tember 73 procent.

Op 4 september nam de Europese Com-
missie in dit verband een voorstel aan om 
ervoor te zorgen dat eventuele maatre-
gelen van lidstaten die het vrije verkeer 
beperken als gevolg van de coronavirus 
(Covid-19) pandemie, worden gecoördi-
neerd en duidelijk gecommuniceerd op 
EU-niveau. Von der Leyen bepleitte toen 
ook een gezamenlijk ‘stoplichtsysteem’ om 
de reisbeperkingen tussen de Europese 
lidstaten te stroomlijnen in plaats van dat 
elk land zijn eigen advies en kleur uitbrengt, 
met een verwarrende lappendeken aan 
kleuren tot gevolg. Overheden blijken tot nu 

toe terughoudend te zijn om op 
dit voorstel in te gaan omdat op 
veel plaatsen het aantal positief 
geteste gevallen weer toe aan 
het nemen is. 
Op Avaaz.org is sinds 27 augus-
tus de petitie ‘Heel Spanje code 
oranje. De nekslag voor Neder-
landse ondernemers in Andalusië. steun 
ons! te tekenen. Deze wordt aangeboden 
aan de Nederlandse ambassadeur in Span-
je, de heer Jan Versteeg. Deze petitie werd 

tot nu toe 
ruim 3.500 
keer gete-
kend. On-
dernemers 
in de toeris-
tische sector 
in Andalusië 
s c h r i j v e n 
zwaar getrof-
fen te wor-
den door de 

berichten en besluiten uit Nederland. Dat er 
Covid-19 heerst wordt niet ontkend, ‘maar 
we zijn het er niet mee eens dat heel Span-
je dezelfde “code” krijgt’. De initiatiefnemers 
van deze petitie zijn ervan overtuigd dat 
het in Andalusië veiliger is dan in bepaalde 
gebieden in Nederland. ‘Wij als hardwer-
kende ondernemers vinden het onterecht 
dat onze ondernemingen kapot gemaakt 
worden doordat heel Spanje als één groot 
Covid-19 risicogebied wordt beschouwd. 
We hopen dat u onze wanhoop begrijpt en 
verzoeken deze over te brengen naar de 
Nederlandse regering. Bij voorbaat dank!’, is 
de boodschap aan de ambassadeur. 

 Petitie ‘Spanje is niet rood’
Naar aanleiding van het besluit van de Bel-

gische autoriteiten om een negatief reisad-
vies voor heel Spanje, behalve Tenerife uit 
te geven zijn ook Belgische reizigers en on-
dernemers woedend en diverse initiatieven 
gestart. Eveneens op Petities.com is in dit 
verband de petitie te vinden ‘Spanje is niet 
rood’. Deze is bijna 5.000 keer getekend en 
heeft tot doel het ongenoegen te laten ho-
ren over de onrechtvaardige beslissing van 
de Belgische autoriteiten! 

Facebookgroep ‘Niet akkoord met Spanje 
rood’
Op Facebook is daarbij een speciale groep 
Niet akkoord met Spanje rood aangemaak. 
Deze kreeg in een paar dagen tijd al bijna 
15.500 leden. Die kunnen in de groep hun 
ongenoegen uiten over het negatieve 
reisadvies van België voor heel Spanje. Vol-
gens de oprichters van de groep ‘is dit een 
heel onterechte beslissing en is de groep 
opgericht om hier tegen in te gaan en het 
ongenoegen van veel Belgen, die van 
Spanje houden, hieromtrent te ventileren! 
Veel residenten, bezitters van tweede ver-
blijven en vaste vakantiegangers uit Spanje 
kunnen beamen dat de COVID-situatie op 
veel plaatsen goed meevalt en men zich 
dikwijls juist veiliger voelt dan op veel plaat-
sen in België. De situatie in Spanje is zeker 
NIET slechter dan in België en de meeste 
mensen houden zich goed aan de richtlij-
nen en er is overal controle.’

N 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

.Ambassadeur

 Jan Versteeg
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Fuengirola krijgt nieuwe sta-
tus als ‘gemeente met grote 
bevolking’
Fuengirola heeft een status-upgra-
de gekregen. De vakantiebestem-
ming aan de Costa del Sol wordt 
vanaf nu aangemerkt als ‘gemeen-
te met een grote bevolking’ waar-
door extra geld van de centrale re-
gering beschikbaar komt.

De regioregering van Andalusië stemde 
woensdag in Sevilla unaniem voor het ver-
zoek van de gemeente om deze nieuwe 
juridische status. Deze houdt in dat Fuen-
girola aanspraak kan maken op meer fi-
nanciële bronnen en fondsen. Bovendien 
kan de gemeente nu worden ingedeeld in 
districten voor een meer gestructureerde 
en lokale besluitvorming. 
Steden die onder de noemer ‘gemeente 
met een grote bevolking’ vallen hebben 
volgens de regels van de Junta de An-
dalucía 75.000 tot 175.000 inwoners en 
speciale economische, sociale, historische 
en culturele kenmerken. Volgens het be-
volkingsregister telt Fuengirola op dit mo-
ment 84.154 inwoners.

Groeiende trek naar leegge-
lopen binnenland van pro-
vincie Málaga
De toegenomen mogelijkheden 
om thuis te werken en de confron-
tatie met kleine, benauwde behui-
zingen tijdens de lockdown afge-
lopen maart en april in Spanje, zijn 
factoren die steeds meer mensen 
naar dorpen in het binnenland van 
de provincie Málaga drijven.

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. 

Diverse dorpen zoals Cómpeta, Yunquera, 
Ardales of Benaoján zien na decennia van 
vooral vertrekkende inwoners het aantal 
inschrijvingen weer toenemen. Zo zag de 

gemeente Jubrique, gelegen 
tussen de Sierra Bermeja en 
de Serranía de Ronda, het 
bevolkingsregister met 7 pro-
cent groeien. Cómpeta kreeg 
er 100 nieuwe inwoners bij 
en Yunquera wist onlangs de 
grens van 3.000 inwoners te 
overschrijden nadat de ge-
meente jarenlang investeer-
de om de ontvolking tegen 
te gaan

Benaoján
In het kleine dorpje Benaoján bij de Sierra 
de Grazalema met nauwelijks 1.800 inwo-
ners kwamen er sinds de afkondiging van 
de Staat van Alarm medio maart 32 inwo-
ners bij. Burgemeester Soraya García Mesa 
(PSOE) verwacht dat er meer mensen zul-
len komen wanneer haar dorp eenmaal 
met het internet verbonden is via glasve-
zel. Iets waaraan op dit moment hard wordt 
gewerkt. 

Alfarnatejo
Burgemeester Daniel Benítez van het 
dorpje Alfarnatejo in het gebied dat de Py-
reneeën van de Axarquía wordt genoemd, 
vertelt in MálagaHoy dat veel mensen met 
tweede huizen in het dorpje de lockdown 
daar hebben doorgebracht, maar sinds-
dien zijn gebleven.

Almáchar
In Almáchar, waar veel oudere en hulpbe-
hoevende mensen wonen, wijst de burge-

meester op het feit dat hun verzorgers zich 
hebben ingeschreven om full time in staat 
te zijn voor hun naasten te kunnen zorgen 
tijdens de coronacrisis.

Arriate
In een dorpje zoals Arriate neemt de burge-
meester wel het toegenomen aantal inwo-
ners waar, maar dit uit zich nog niet in het 
bevolkingsregister. Javier Anet verwacht 
dat dit niet te lang zal duren en weet dat 
het internet via glasvezel waarop het dorp 
is aangesloten mensen aantrekt om hun 
werk ver van de drukte te kunnen doen.

Periana
De burgemeester van Periana, Rafael Tor-

rubia, zegt verheugd te zijn over het feit dat 
hij families ziet terugkeren naar hun wo-
ningen in het dorp met een schitterende 
ligging in de streek Axarquía. De aankoop 
van woningen neemt toe, evenals het aan-
tal verbouwingen aan huizen die lange tijd 
leegstonden.

Volledige bezetting landelijke toeristi-
sche accommodaties
In andere dorpen in de provincie zijn men-
sen met landelijke toeristische accommo-
daties verheugd over het feit dat ze een 
volledige bezetting hebben bereikt in de 
zomermaanden. Decennialang verloren 
deze dorpjes inwoners die naar de grotere 
plaatsen aan de kust trokken.

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



WWW.NCCS.ES  25 

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

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)



Als je in de supermarkt rondkijkt zijn er ook 
zoveel mogelijkheden! Allerlei soorten koffie, 
thee, ice-tea, yoghurtachtige drankjes, cola, 
vruchtensap, water, energiedrankjes, om van 
alle alcoholische drankjes niet te spreken. 
Voor een goed gewicht én een goede ge-
zondheid is het in het algemeen van belang 
dat er weinig of nog liever geen suiker in een 
drankje zit. Verder zijn stoffen om te vermij-
den alcohol en een overdosis aan cafeïne. 
Ook zoetstoffen zijn niet geschikt om veel te 
gebruiken. 

Cola bevat zowel cafeïne als veel suiker, 
wel 7 klontjes per glas! De gezonde norm is 
maximum één frisdrank per week. Frisdrank 
is bovendien een regelrechte aanslag op je 
tanden. Wist je dat cola eigenlijk heel zuur is 
en niet te drinken zonder suiker of zoetstof? 

Nu zul je dan denken, doe mij maar een ice-
tea. Thee is immers gezond en zonder suiker 

levert het geen overtollige energie. IJsthee 
bevat echter naast gewone thee, ook veel 
toegevoegde suiker. Laat je dus niet beet-
nemen! Niet veel beter dan cola dus. Onder 
de frisdranken vallen verder o.a. bitter lemon, 
tonic, sinas en cassis. 

Nu zul je dan denken, dan maar’light’, dat 
bevat geen suiker. In light frisdranken is de 
suiker vervangen door kunstmatige zoet-
stoffen en die mogen maar beperkt gebruikt 
worden. Bovendien zitten in light frisdranken 
zuren en die zijn een aanslag op je gebit. Het 
is nog maar de vraag of light voor de lijn echt 
helpt, het lichaam reageert toch op de zoe-
te smaak die het geeft. Met mate gebruiken 
dus.

Sportdranken bevatten vaak veel suiker en 
veel cafeïne. Een blik energiedrank (250 ml) 
bevat gemiddeld zo’n 50 mg cafeïne. Net zo 
veel als in 5 koppen koffie. 300 mg cafeïne 

In Spanje zitten we met elkaar nogal eens op het terras, maar wat drink je 
dan? En wat drink je thuis? De in de vorige DVH beschreven pandemie van 
overgewicht wordt voor een flink deel veroorzaakt door de frisdrank- en 

levensmiddelenindustrie.

of 3 koppen koffie per dag is voor je gezond-
heid echt wel het maximum. Cafeïne doet je 
hart sneller slaan dan nodig en houdt je ook 
nog eens uit de slaap. En voldoende slaap 
helpt weer om af te vallen en gezonde keu-
zes te maken.

Dan nog de dranken die alcohol bevatten. 
Op zich is alcohol ongezond maar boven-
dien wordt de alcohol omgezet in suikers, 
dus daarin verschilt het weer niet veel van de 
andere drankjes. Drink je een tinto de vera-
no dan is het dubbelop, dit is rode wijn met 
frisdrank.

De gedachte die misschien opkomt is om 
dan maar te kiezen voor een glas versge-
perst sinaasappelsap. Aan de Costa del sol 
is dat ook makkelijk verkrijgbaar. In vruch-
tensap zit evenveel suiker en zuur als in fris-
drank. Als je kunt kiezen tussen fruitsap en 
fruit, kies dan het laatste. Een stuk fruit bevat 
veel meer vezels en stilt beter de honger. 

Toch is vruchtensap beter dan cola omdat 
het in ieder geval vitamine C bevat, dus heeft 
het toch een gezond aspect. Wel spoelen 
met water daarna vanwege de zuren. Een 
goede uitzondering is tomatensap, dit bevat 
heel weinig suikers.
Water staat natuurlijk op nummer één wat 
drankjes zonder suiker betreft. Dorst kun je 
het beste stillen met water. Bovendien wordt 

ons drinkwater elke dag door strenge man-
nen in witte jassen gecontroleerd. Twijfel 
niet, ‘t staat als een paal boven water: lei-
dingwater is puur, onverdacht, gezond, zon-
der verpakking en ’t kost bijna niks. Water is 
niet alleen goed voor de vissen, het is ook 
goed voor ons. We worden vaak verleid om 
dan voor mineraalwater te kiezen maar dat 
levert eigenlijk alleen maar nadelen op. Er 
zitten minder mineralen in dan in kraanwater 
en door de verpakking kunnen hormoon ver-
storende stoffen in het water terecht komen. 

Dat laatste gebeurt zeker als de flessen 
warm worden weggezet of een fles in een 
warme auto blijft liggen. Bewaar mineraal-
water dus altijd koel. In Spanje smaakt het 
water nogal naar chloor. Er zijn koolstoffil-
ters verkrijgbaar die dit probleem verhelpen. 
Water uit flessen kost gemiddeld 500 keer 
meer dan kraanwater, de keuze is dan snel 
gemaakt. 

Wat blijft er dan uiteindelijk over? Water, mi-
nimaal zo’n 1 1/2 liter per dag. Je ramen was 
je ook niet met koffie of thee. Verder maxi-
maal drie koppen koffie en thee, kruiden-
thee, tomatensap en alle andere dranken 
met mate. 

Lenneke Straijer, 
orthomoleculair voedingstherapeut

info@lifeElements.nl

Gezondheid

Een gezond drankje
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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E r v a r i n g e nZ I E K  Z I J N . . .  E N  B E T E R  W O R D E N  

Nu ben ik niet zo´n doktersmens, ik ben al-
tijd blij als ik er weer weg ben, inderdaad 
het LEEK dat ik weer hoorde, maar een jaar 
later deed het oor nog steeds niet wat het 
zou moeten doen. Enfin, weer een keer uit-
zuigen, daarna een afspraak met een KNO-
arts in Vithas Xanit, Benalmádena. 

Een gedreven jonge arts, die me direct 
maar het hele ziekenhuis doorstuurde, naar 
longarts, maag-darm-specialist, een aller-
gietest. Ja, hallo, wat bent u van plan? De 
collega´s ook iets gunnen? Oorarts is in het 
Spaans otorrinolari….ik vond het inderdaad 
lariekoek, maar hoe kan een mens zich 
vergissen…. Maar, particulier verzekerd, dus 
waarom niet? Zo´n algehele check-up kan 
nooit kwaad immers. Maag-darm onder-
zoek heb ik toch maar niet gedaan, de an-
dere onderzoeken wel. 

De gedreven jonge KNO-arts zal ik voor 
altijd dankbaar blijven. Uit het, door mij als 
onzin afgedane,  longonderzoek bleek er 
een tumor te zijn in mijn rechterlong.  Klein, 
kwaadaardig, maar goed te behandelen.   

Inmiddels voelde ik me een wandelende 
tijdbom. De longchirurg in Benalmádena 
bleek namelijk voorlopig niet beschikbaar 
te zijn. Vriendin Maya heeft daar toen zo´n 
stennis over gemaakt, gedreigd met pers 
etc., dat we in no time terecht kwamen bij 
weer een andere longarts die via de ge-
neesheer-directeur van Vithas-Xanit een 
afspraak regelde met een longchirurg in 

Málaga, en niet de eerste de beste…..Dr. 
Agustín Benítez Domenech. 

Dinsdag 4 februari stond dan god zij dank 
de operatie gepland om 9.00 uur in Vithas 
Xanit Málaga. Ik moest om 8 uur in het zie-
kenhuis zijn en kreeg een prachtige kamer 
(aan zee) toegewezen…..uh…..dit kan niet 
kloppen, ik moet toch de 1e twee dagen na 
de operatie naar de Intensive Care? Achter-
af moest deze kamer inderdaad later ook 
weer ontruimd worden. Maar goed, weet ik 
veel. 

Geïnstalleerd dus in die kamer. Na een uur 
wachten.....mijn begeleider, vriend Leendert: 
‘ik ga maar naar huis’…..na nog een uur kwam 
er dan toch een verpleegster met zo´n ope-
ratiehemd dat ik aan moest doen. Na nog 
een uur maar eens in mijn bijna blootje de 
gang op gelopen…..niemand te zien…..en dan 
eindelijk een verpleegster in zicht. Wat is 
hier aan de hand? Zij belde een Nederland-
se mevrouw die daar dienst doet als tolk. De 
chirurg heeft waarschijnlijk een onverwach-
te operatie……..Kan dat mij dan even gemeld 
worden??? Ik wacht nu al 3 uur en ik heb 
dorst. 

Eindelijk kwam daar dan een man die me 
naar de operatiekamer bracht. Inmiddels 
was ik zover dat het me allemaal geen ene 
mallemoer meer kon schelen. Na nog een 
kwartier langer wachten had ik waarschijn-
lijk een taxi besteld om naar huis te gaan. 

Nee, geen Corona, vooralsnog behoor ik tot de vele bevoorrechten aan 
wie het Covid-19 virus voorbij is gegaan.  Mijn verhaal is anders: Het 
begon allemaal in september 2018 met een doof oor. Daarmee ben 

ik naar de Vithas Xanit poli in Fuengirola gegaan. Mijn oor werd uitgespoten, 
of beter gezegd uitgezogen en het leek alsof ik weer kon horen met het 
rechteroor.

Niet echt belangrijk dit, maar wel zenuwslo-
pend. De chirurg had in een voorafgaand 
gesprek een soort kijkoperatie aangeduid 
met zijn vingers……zag eruit als een sneetje 
van zo’n 8 centimeter. Dat bleek achteraf 
toch een jaap van 25 cm. te zijn. Maar zoals 
bekend, zachte heelmeesters……

Na 2 dagen IC werd ik naar kamer 214 ge-
bracht. Prachtige 1-persoonskamer met 
zeezicht en ruimte voor wel 2 familieleden 
om te blijven slapen. Nu heb ik wel familie 
gelukkig, echter mijn zoon en schoondoch-
ter woonden destijds in Zuid-Engeland en 
mijn zus in Nederland. Niet echt in de buurt 
dus. 

Men gaat ervan uit dat je familie wel voor 
je zorgt. De verpleging spreekt geen woord 
buiten Spanje. De kamer was snikheet, on-
danks mijn bellen kreeg ik geen water, ik 
dacht dat ik stikte. Vriend Leendert gebeld 
die de verwarming uit heeft gezet, de airco 
aan, het raam geopend (ja, ja, ramen kun-
nen hier open in het ziekenhuis) en 4 fles-
sen water onder handbereik heeft wegge-
zet. Daarna, na uren, zette een verpleegster 
ook een fles water neer, weliswaar buiten 
handbereik, ik was namelijk nog met allerlei 
slangen aan bed gekluisterd. 

Bij het ontbijt kreeg ik thee en een zakje op-
loskoffie, maar helaas geen warm water  .

Vrienden Nanny en Jan gebeld….wat is een 
mens immers zonder koffie? Zij brachten 
bonbons mee, van die flesjes van choco-
la gevuld met sterke drank, ha ha…..en Jan 
haalde koffie uit het restaurant….het was de 
lekkerste koffie die ik ooit heb gedronken!

Volgens de chirurg kon ik naar huis als de 
drain verwijderd kon worden. Dat deed hij 

donderdag….take a deep breath 1,2,3 tjak-
ka…..nog even een röntgenfoto en dan….naar 
huis. Na uren kwamen er een paar verple-
gers met een rolstoel en de röntgenfoto 
werd gemaakt  met shirt aan MET metalen 
rits….oeps….dat moest opnieuw dus…..toen 
was het al zo laat dat ik wel begreep dat 
vrijlating die dag niet meer ging lukken. 

De dag erna (vrijdag) weer een dag en 
weer…..wachten, wachten,  ja, de dokter 
komt vandaag….. Hoe laat? Oh, dat weten we 
niet…..het werd 4 uur in de middag….Hola, ik 
ga naar huis hoor en haal dat infuus even uit 
mijn hand. Dat kan niet, dat is paracetamol….
ik wil geen paracetamol.….NEE, eerst moet 
de dokter komen. Wanneer komt hij dan? Er 
werd gebeld…..over een kwartier is hij hier…..
kwart voor 5, ja hoor…..daar is ´ie dan……inmid-
dels stond ik, infuus inmiddels verwijderd,  
al klaar om weg te gaan met mijn ingepakte 
koffertje.

Maar eind goed, al goed. Vorige week, ruim 
een half jaar later heb ik na weer een pet-
scan het geruststellende bericht gekregen 
dat de operatie geslaagd is. Daar ben ik na-
tuurlijk dolgelukkig mee. 

Dank aan genoemde vrienden voor hun 
hulp en die het verblijf daar hebben veraan-
genaamd met hun lieve zorg. En ik blijf de 
jonge KNO-arts, Dr. Maximiliaan Alea voor 
altijd dankbaar dat hij me naar een longarts 
verwees. In eerste instantie alleen…..voor be-
geleiding met het stoppen met roken.  

Moneypenny                                                                                                                                           
Eugénie Dammer 
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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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Uw business is onze business

huisstijl & Logo’s · Posters · advertenties · websites

design
with a 
punch

KOKOmediamedia

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

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

AmigosAmigos
VinosVinos                                MasMas

Mariska  & Rob

Tapas: 6 voor € 10,- (1: € 2,-)
Saté: € 4,95
7 soorten Belgische bier. 

Open: 10-22 uur. Donderdag gesloten
Avenida Jesus Cautivo 34
Los Boliches - Fuengirola
T: 681 23 17 72 - ook Whatsapp

www,bar.Amigos.com
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Dit prachitge restaurant ligt in Benalmádena 
Costa (in de buurt van Torrequebrada) een paar 
meter boven het Torrevigia strand met een 
mooi uitzicht over de baai van Benalmádena.. 

Vooral de zeer ruime tuin met gigantische  ficus 
boom leent zich voor een meer dan gezellig 
avondje uit eten. De ontvangst door het  
professionele personeel is heel vriendelijk met 
een voorzichtige maar duidelijke verwijzing 
naar de overal beschikbare flessen handgel. 

We kregen een mooi plaatsje aan de rand 
van de tuin met royaal zicht op het beneden 
liggende strand.

Eén van ons had hier al eens een bijzondere 
ervaring op een zondagmiddag met een 
uitgebreide lunch met vrienden. De lunch was 
destijds meer dan prima, maar het was toen 
wel heel druk en vol. Misschien is zondag dus 
niet de meest geschikte dag in deze coronatijd.

Er rustte op ons - de twee pseudo 
Smaakmeesters - een zware taak om uit de 
uitgebreide kaart (die eveneens vanwege 
de coronatijd keurig op een A4-tje was 
afgedrukt) enkele representatieve gerechten 
uit te zoeken. Als voorgerecht kozen we  
allebei een salade. Mijn smaakmeesterpartner 
koos voor de huissalade: ‘La Cala’ en ik voor 

gebraden en zo mals als boter. Veel wat 
meer ervaren particuliere smaakmeesters 
beschouwen de Iberische varkenshaas als 
smakelijker dan de beroemde ossenhaas. 
Bovendien hebben die Iberische varkens vrijwel 
altijd een erg prettig leven gehad met vele 
kilometerslange zwerfotchten door de Spaanse 
eikenbossen en een dieet van eikels, eikels en 
nog eens eikels.

We dronken bij beide hoofdgerechten een glas 
van de huiswijn. Rood voor mijn tafelgenoot en 
een droge witte voor mij. Beide waren prima van 
smaak en ook nog eens heel goedkoop.

Als nagerecht kozen we voor twee traditionele 
gerechten: een verse chocolademousse met 
aardbeien en aardbeien met slagroom. Niet 
heel bijzonder, maar wel gewoon heel lekker.

Inclusief twee glazen witte wijn en twee glazen 
rode betaalden we ongeveer €70. Dat was dus 
inclusief de carabinero die € 110 per kilo kostte 
- net zo duur als de kreeft! Gelukkig woog de 
mijne slechts 220 gram! 

Het tuinterras is prachtig en romantisch en de 
bediening uitstekend. Aanbevelenswaardig!
.
Restaurante La Cala, Playa Torrevigia s/n, 
Benalmádena Costa
Tel. 952 444 154 / 634 519 539. Geopend van 
maandag t/m zondag: 10 .00 - 23.30 uur.
http://lacalabenalmadena.com/

.
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die met mango en zalm. De salades waren 
prachtig en royaal opgemaakt. De ‘La Cala’ 
salade bevatte naast de vanzelfsprekende 
sla een ruime hoeveelheid aromatische verse 
kaas, aardbeien, en droogvruchten met als 
hoofdnoot heerlijke langostinos overgoten met 
een mooie vinaigrette saus van mosterd en 
rode bosvruchten. De mango en zalm salade 
was heerlijk. De smaak van de zalm werd 
versterkt en aangevuld  door de subtiele geur 
en smaak van de mango. De mango zelf was 
helaas niet helemaal rijp en daardoor slechts 
ter ondersteuning aanwezig. Twee salades is 
eigenlijk te veel, gewoon delen.

Voor het hoofdgerecht koos mijn tafelgenoot 
voor  de gegrillde Iberische varkenshaas en 
ik ging me te buiten aan één van de lekkerste 
specialiteiten die de Middellandse Zee 
ons brengt: de  vuurrode carabinero.  Dat is 
een reuzengarnaal en de Jaguar onder de 
garnalensoorten, die u absoluut eens geproefd 
moet hebben - als hij goed bereid is tenminste. 
En dat was deze! Hij was hemels lekker, 
prachtig open gegaard met  zijn eigen jus. 
Zoals het hoorde bestond het bestek slechts 
uit een klein vorkje en lepeltje om alle heerlijke 
verborgen hoekjes bereikbaar te maken.

De Iberische varkenshaas was trouwens 
ook buitengewoon goed. Prachtig roserood 

LA CALA - Benalmádena
romantisch en zeer smakelijk

Deze keer zijn niet de echte Smaakmeesters op pad gegaan om opnieuw leuke, 

verrassende restaurants en restaurantjes aan de Costa del Sol te selecteren. Zij 

verblijven namelijk in Nederland en kunnen niet naar Spanje komen. De pseudo 

Smaakmeesters geven deze keer de 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

Type restaurant: Spaans, 
internationaal
Prijs/kwaliteit: *****
Entourage: *****
Bediening/gastheerschap: ****
Omgeving/locatie: *****

S M A A K M E E S T E R S
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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
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Fishing of internetfraude

geld van de bank terug te krijgen maar na twee 
maanden heeft de bank het dan toch eindelijk 
op zijn rekening teruggestort. 

Waar moet u op letten als u wilt internetbankie-
ren via de website van uw bank?
1.  Let goed op het adres dat in de browser ver-

schijnt. Het volledige webadres van uw bank 
moet altijd met “https://” beginnen. De ‘s’ staat 
voor “secure” (veilig). Staat er alleen “http://” 
(dus zonder ‘s’) dan is de internetverbinding 
niet beveiligd en de website waarschijnlijk 
vals. 

2.  Let ook op het hangslotje in of naast de 
adresbalk van uw browser. Bij een beveilig-
de verbinding van een bank moet altijd een 
hangslotje naast het webadres staan

3.  Geen beveiligde verbinding? Log dan niet in 
via een browser maar gebruik de app van uw 
bank voor mobiel bankieren op uw smartp-
hone of tablet.

Vergeet niet: voorkomen is beter dan genezen! 
Zie ook DVH4 pagina’s  16 t/m 18.,
 

 Wilma van den 
Boogaard

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

De laatste maanden hebben wij opvallend veel cliënten binnengekregen die 

slachtoffer van phishing zijn geworden. Phishing kan op verschillende manieren 

gebeuren; via e-mail, whatsapp, maar ook simpelweg door in een valse website 

in te loggen. 

Een van onze cliënten wilde na het einde van zijn 
werkdag nog even snel zijn saldo op zijn bankre-
keningen checken en zocht de website van zijn 
(Spaanse) bank op de browser. De eerste site die 
oppopte zag er identiek uit als de website waar hij 
normaal gesproken inlogt en aangezien hij haast 
had lette hij ook niet goed op. Helaas was het 
een valse website, die echter in alle details op de 
echte leek. De internet criminelen leveren steeds 
beter werk. 

Door het invoeren van zijn gebruikersnaam en 
wachtwoord, hadden de fraudeurs direct toe-
gang tot de echte website van zijn bank. Direct 
werd hem een sms gestuurd met een code. 
Hij vond dat niet vreemd. Af en toe stuurde zijn 
bank hem een code als extra veiligheidsmid-
del. Hij voerde deze code in en op dat moment 
verdween er € 12.000 van zijn rekenin.. Toen hij 
achteraf de sms eens goed bekeek, was het een 
code om zijn persoonlijke gegevens te wijzigen 
en niet om toegang tot de website van de bank 
te krijgen. 

De criminelen gebruikten deze code om zijn per-
soonlijke gegevens te veranderen, in het bijzon-
der zijn telefoonnummer. Ze wijzigden zijn tele-
foonnummer voor een nummer van een prepaid 
telefoon en begonnen als gekken overschrijvin-
gen te maken tot een bedrag van € 12.000. Het 
zuurverdiende geld van jaren werk van onze cli-
ent was in minder dan een minuut van zijn reke-
ning verdwenen. 

Het heeft wat voeten in de aarde gehad om dit 
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952 464 433 - 610 056 567
info@lierinstalaciones.com - www. lierinstalaciones.com
Calle Miguel Angel Catalán Sañudo 1, Marbella
Maandag - Vrijdag 8 - 17 uur

Sinds
2004

Lier Installaties is al 16 jaar uw
vertrouwde partner voor al uw
elektrische installaties in en rond uw huis

SATELLIET
TELEVISIE

U wordt in het 
Nederlands te 

woord gestaan 
door Bas Duynstee

ZONNE-
PANELEN

ELEKTRA



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.

GESTOOFDE LAMSBOUT
van bistro Michel

We hebben nog een recept van bistro Michel 
uit Fuengirola .Chefkok Mike Vilders stuurde 
het recept van zijn heerlijke gestoofde lams-
bout. 

Ingrediënten:
4 mooie lamsbouten 
1 groote winterpeen 
1 grote ui 
1 prei 
2 knoflookteentjes 
4 laurierblaadjes 
Verse pepper 
4 kruidnagels 
1 blikje tomatenpuree
En roux of aardappel zetmeel. En zout of vlees-
bouillon blokjes 

De bereiding is als volgt, 
Braad de lamsbouten aan tot ze mooi bruin zijn 
aan de buitenkant. Haal ze uit de pan en leg 
ze tijdelijk apart. Snijd de groenten fijn en braad 
die in de zelfde pan tot ze ook gekleurd zijn. 
Voeg het blikje tomatenpuree toe en de knof-
look, laurier, peper en de kruidnagels. 
Roer alles even door en voeg de 4 lamsbouten 
toe.
Voeg water toe tot de lamsbouten net onder 
staan en zet alles op een laag pitje.   Als het 
rond de 80 graden is ongeveer 3 uur laten sto-
ven (niet koken). Voeg wat zout of vleesbouil-
lon toe naar smaak.. 
Na 3 uur de lamsbouten voorzichtig uit de saus 
halen en apart zetten.. 

De saus met een staafmixer heel goed pu-
reren en als alles goed fijn is door een zeef 
halen.
De saus terug op het vuur zetten en op 
smaak brengen als dat nodig is en afbinden 
met de roux of aardappelzetmeel (of maïze-
na).
De lamsbouten toevoegen en nog onge-
veer 15 minuten laten smoren.. 
De lamsbout op een bord zetten en wat 
saus eroverheen scheppen ( naar smaak).
De rest van de saus apart serveren. 

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



Het was zover. Ferdinand II van Aragón 
en Isabella I van Castilië, León, 
Aragón en Sicilië hadden eindelijk 

een overeenstemming met Boabdil bereikt.  

In de grote zaal van het nieuwe paleis te Santa 
Fe zette Boabdil zijn handtekening onder het 67 
artikelen bevattende document en ratificeerde 
daarmee de overgave van Granada, de stad 
en het al 500 jaren bestaande Emiraat van zijn 
voorvaderen. Dank zij de zes maanden beleg 
van de stad Granada werd hij op de knieën 
gedwongen. Hij ging zitten en zijn puntsik 
stak fier naar voren, want hij hoefde zich 
niet te schamen voor wat hij met Ferdinand 
en Isabella was overeengekomen. Abu Abd 
‘Allah keek rond in de zaal. Daar zag hij de oud 
grootvizier van zijn vader met zijn broer, de 
verraders en overlopers Vanegas. 
Nooit, maar dan ook nooit, zou 
hij een bekeerd christen meer 
vertrouwen. De verachtelijke 
honden. 

Het is in de ochtend van de 
25ste november 1491. Het 
warme licht valt door de ramen 
hoog in de muur en verlicht het 
grote gezelschap met een warme 
gloed. 

Een bediende reikt hem de ganzenveer, die hij 
plechtig in de inkt doopt en krassend zet de 
laatste Moorse overheerser van het Iberisch 
schiereiland zijn handtekening onder het lijvige 
document. 

Hij staat op van zijn zetel en doet een paar 
passen achteruit. Nu is het de beurt van 

koning Ferdinand, die zich eveneens zwijgend 
aan zijn taak zet. Hij gaat naast Boabdil staan 
en nu schrijdt koningin Isabella naar voren, 
een glimlach om de lippen. De veertigjarige 
vorstin ziet er mooier en vastberadener uit 
dan ooit. Zij lijkt op een oudere uitgave van 
haar 12 jarige dochter Johanna, die al bijna een 
volassen vrouw is en die naast haar broer in 
de eenvoudige hofkleding, niet het koninklijk 
gezag uitstraalt van zijn vader en moeder. 
De geschilderde statieportretten van beide 
kinderen waren al over de verschillende 
hoven in Europa verspreid, om toekomstige 
partners aan te zetten een huwelijkscontract 
te overwegen. ‘Nu, na de voltooiing van 
de Reconquista, zouden de verschillende 
huwelijkskandidaten staan te dringen om met 
haar Johan en Johanna te mogen huwen. We 

zullen zien’ dacht Isabella. 

Zij spreidt haar rok om het mogelijk 
te maken te gaan zitten. Nadat 
zij haar handtekening had gezet 
staat ze op, pakt de hand 
van haar man en de Spaanse 
koningen buigen voor Boabdil. 
Die eveneens zijn hoofd buigt 

voor het koningspaar, dat nu 
over geheel Spanje zal heersen. Een 

handtekening ontbreekt nog op het 
verdrag. Dat van de handtekening van de Paus 
van Rome, die later zijn goedkeuring aan de 
overeenkomst zal bekrachtigen.

Boabdil was trots op het verdrag omdat 
hij zoveel voor zichzelf, maar ook voor zijn 
onderdanen had kunnen regelen. Hij mocht 
vertrekken, met familie, vrienden en edelen. 
Hij mocht een grote schat aan sieraden, goud, 
zilver, meubels en tapijten meenemen naar Fez; 
zijn achterneef had hem verzekerd dat hij meer 

ANDALUSIË een geschiedenis
dan welkom was, mits hij zich maar niet met 
het bestuur van het land zou bemoeien; hij zou 
een eervolle ontvangst krijgen, anders dan zijn 
oom Al Zagal had gekregen. Zijn tocht zou 
morgenvroeg beginnen.  Voor zijn onderdanen 
had hij zijn best gedaan: In het verdrag had hij 
afgedwongen de volledige godsdienstvrijheid, 
zijn onderdanen mochten hun geloof op hun 
manier blijven belijden, net zoals de joodse 
inwoners. Zij mochten allemaal hun bezittingen 
houden, in en buiten de Moorse steden. Alle 
krijgsgevangen moslims zouden vrijkomen en 
de aan de Castilianen ontsnapte gevangen 
slaven die naar Granada waren teruggekeerd, 
daarvoor zou de emir hun vroegere eigenaren 
schadeloos stellen. Dat wanneer een moslim 
christen wilde worden, hij niet alleen door 
de kerkelijke machthebbers zou worden 
getoetst op zijn motieven, maar tegelijkertijd 
ook door een islamitische geestelijke over zijn 
beweegredenen te worden ondervraagd. En 
dat alle moslims werden uitgesloten de eerste 
vijf jaren van het nieuwe bestuur belasting te 
betalen. 

Morgen vertrekken. Buiten de poorten van de 
stad zou hij worden opgewacht door Isabella 
en Ferdinand; daar zou hij symbolisch de sleutel 
van de stad overhandigen aan de Spaanse 
koningen. En met zijn gevolg richting Gibraltar 
trekken, om daar te worden overgezet naar 
Ceuta, een Nasridische havenstad die gelegen 
was op het continent Afrika. Vandaar zouden 
zij verder reizen naar Fez.  Hij zag op tegen de 
reis. Zijn vrouw, zijn moeder en zijn zoon waren 
er gelukkig bij; zijn vader was zes jaar geleden 
overleden in Mondúgar, hier in Spanje. De oude 
dwaas, hij was de schuld van alles. Als hij zich 
aan de oude overeenkomst met de koning van 

Castilië had gehouden, was er niets gebeurd. 
En hij had zijn fout nog kunnen herstellen, 
toen de Castiliaanse ambassadeur Don Juan 
een bezoek aan het Alhambra had gebracht; 
Maar de sultan zijn vader had gezegd dat zijn 
munt geen goudstukken meer sloeg, maar wel 
lanspunten en zwaardklingen. Hij zag nu wel 
in dat het domme arrogantie was geweest. 
Zijn grootvizier had hem gewaarschuwd, maar 
Abu I-Hassan Ali had niet willen luisteren. Ins’ 
Allah. Geschiedenis, het was nu allemaal in 
het verleden. De gebeurtenissen konden niet 
meer worden teruggedraaid. Plots realiseerde 
hij zich dat ook hij, vandaag, geschiedenis had 
geschreven. Hij was de laatste heerser van een 
Moors rijk op het Europese continent geweest; 
hij had zijn sprookjesstad overgedragen aan 
de katholieken. Geschiedenis, dat hoorde nu 
voorgoed aan zijn naam gebonden. En wie 
weet; mijn edelen zijn fier en sterk en hebben 
zich bewezen op het slagveld. De edelen van 
zijn neef hadden weinig ervaring met echte 
gevechten, in de stad of op het slagveld; 
misschien kon hij de heerser worden over het 
grote emiraat van Fez? We zullen zien….
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de uittocht van Abu Abd ‘Allah Muhammed (Boabdil)



Hij trok met zijn gevolg terug naar Granada. 
Morgen zouden de christenen de stad 
binnentrekken. Het was zo onwerkelijk. Hij gaf 
zijn paard af en wandelde zijn paleis binnen; in 
het Alhambra was het een grote chaos; overal 
stonden manden en koffers en balen met 
spullen die morgen meegingen. 

Een bedrag aan goud en zilverstukken zouden 
later naar de Castilianen worden gebracht, 
opdat zij de gijzelaars zouden vrijlaten en tevens 
de beloning voor de verloren islamitische 
slaven. De kisten met zilver en goud werden 
door vijftig zwaar bewapende mannen 
bewaakt. Zij zouden morgen omringd door 
tweehonderd soldaten de tocht naar de kust 
maken. Rusteloos liep hij door het paleis. Hij 
keek mijmerend rond in de Leeuwenhof, waar 
de beelden nog steeds hun water in het ruime 
bekken spoten. Hij zag de ranke pilaren, die de 
tuin het idee van een tentenkamp gaven, speels, 
met verborgen inkijk en bijzondere lichtval. 
Het werd snel donker straks. Waarom zou 
hij deze parel van bouwkunst aan die stroeve 
katholieken overdragen? De fik erin, dan maar 
een laatste gevecht en een heldendood sterven 
op het grondgebied dat al eeuwen hun grond 
was geweest. Even snel verwierp hij deze dolle 
gedachte. Nee. Hij moest vooruit kijken. Wie 
weet wat de toekomst nog voor hem in het 
verschiet had. 

Maar die nacht kon hij de slaap niet vatten en 
humeurig dronk hij die volgende ochtend zijn 
thee, terwijl zijn legeruitrusting klaar lag om 
aan te trekken.

Het was fris die ochtend, de lucht bewolkt en 
hier en daar scheen de zon door de wolken 
heen. Terwijl de lange stoet van vluchtelingen 
uit het paleis trok, formeerde zich vanaf het 
plein voor de poort een escorte van edelen, 

die langs de lange rij meeliepen. De bewoners 
van Granada keken stil langs de kant toe. En 
de stoet was lang en toen de poorten van het 
Alhambra eindelijk werden gesloten, dromde 
de menigte naar de stadsmuren om de stoet 
te volgen. Boabdil reed voorop, gevolgd door 
zijn vizier en rechterhand Abdul Al Hassan. 
Die droeg in een leren tas de sleutels van 
de stad, alsmede de overeenkomst van 
overdracht. Het duurde bijna een uur voordat 
het gezelschap aankwam bij de plaats waar 
de plechtigheid zou geschieden. Daar stond 
koningin Isabella, gezeten op een sneeuwwit 
paard, met een goudbrokaten jurk, een 
bontstola om de schouders en een gouden 
kroon op het hoofd. Een page hield de 
teugels, naast haar haar biechtvader die het 
kruis met Jezus hoog boven alles uit torste. 
Aan haar rechterhand haar echtgenoot, de 
trotse koning van Aragón. Ook zijn kleding 
was van goudbrokaat, dat op felrode damast 
was geborduurd. Een rode muts met gouden 
biezen op de weelderige haardos. Achter hen 
vele edelen, en hun kinderen Johan en Johanna 
(die in haar smetteloze witte kleding en haar 
koperrode haar een opvallende verschijning in 
het bonte gezelschap was).
De plechtigheid duurde kort en terwijl de 
soldaten hun paarden de sporen gaven om 
in galop richting Granada te gaan, scheidden 
beide stoeten zich. Bedaard begaven Isabel en 
Ferdinand zich naar de stad, terwijl Boabdil en 
zijn gevolg richting de bergen reed, teneinde 
zich naar de kust te begeven.

De intocht in Granada was eigenlijk best wel 
feestelijk te noemen. De inwoners keken hun 
ogen uit en rekten hun halzen om die sierlijke 
en mooie koningin te zien, die met een gouden 
kroon op haar hoofd vriendelijk glimlachte naar 
haar nieuwe onderdanen, en hier en daar zelfs 
eens met de hand zwaaide naar een groepje 
kinderen dat met open mond de stoet aan 
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het bekijken was. Koning Ferdinand had weer 
een ander soort bekijks; Zijn indrukwekkende 
gestalte in het scharlakenrood werd 
geflankeerd door indrukwekkende ridders 
die in volle wapenuitrusting reden, de helm 
in de linkerhand, het hoofd niet met een 
tulband of hoofddoek, maar gewoon bloot, 
met wapperende haren. Het was een hele klim 
om bij het plein te komen waar de toegang 
tot het paleis was. De soldaten hadden het 
plein reeds voorbereid en de lijfwachten van 
de koning stonden al klaar bij de poort van het 
roze paleis. 
Ferdinand was als eerste afgestegen en hielp zijn 
vrouw, waarna hij haar hand nam en plechtig 
schreden zij naar de poort, gevolgd door hun 
kinderen en de rest van de hofhouding. De 
toeschouwers op het plein applaudisseerden 
en Isabella wist dat hen een kans geboden werd 
de harten van de bewoners te veroveren;.
Minder strenge regels, een paar extra vrije 
dagen, een amnestie en een executie, en een 
paar dagen feest. Maar veel tijd om te denken 
kreeg ze niet; ze vielen van de ene verbazing 
in de andere. Het paleis was mooier dan dat 
zij ooit hadden kunnen dromen. De wonderlijk 
g e d e c o r e e r d e 
zalen en 
daken, die als 
druipsteengrotten 
waren geformeerd. 
Vooral Johanna 
was weg van de 
Leeuwenhof. Zij 
streelde de koppen 
van de dieren en 
dronk van het 
water en rende 
voor haar broer 
uit, die eveneens 
zijn ogen uitkeek. 
De binnentuin 
van de Koninklijke 

vertrekken grensde aan het badhuis van 
het Alhambra. Ferdinand had bijzondere 
belangstelling voor de baden en stelde zich 
voor met een tiental vrouwen uit de harem….  
Hij nam zich voor weer eens romantisch te 
worden met zijn gade vanavond, dat was er 
de laatste tijd een beetje bij ingeschoten. Hij 
lachte en riep om een kan wijn, zijn keel was 
droog!

Ondertussen had Boabdil met zijn gevolg de 
kim bereikt, van waarvan hij een laatste blik 
op Granada kon werpen. De stoet stokte en 
iedereen stond roerloos; het werd stil op de 
berg en men hoorde alleen de wind die over 
de rotsen blies. Donker tuurde de laatste 
emir van Granada over de stad. Tranen liepen 
bij Boabdil over de wangen…….

De stilte werd ruw verstoord door de 
krakende heldere stem van Dame Axia, zijn 
moeder die riep: “Ja. Jank er maar om als een 
wijf, omdat je er niet voor hebt gevochten als 
een man!”

wordt vervolgd



Maar nu we elkaar weer in clubverband 
mochten ontmoeten zat ik naast Dick en 
Fien aan de heerlijke Indische maaltijd 
zonder mondkapje. Ook ons interview een 
paar dagen later was met onbedekt gelaat 
en zo tussen onbedekte neus en lippen door 
kreeg ik het hele verhaal te horen hoe Dick 
op zijn tachtigste nu in zijn eigen fauteuil in 
het keurige, fleurige, beeldenrijke aviso in 
Fuengirola van onze Fien terecht kwam.

Hij bracht zijn jeugd door in Hoogvliet 
‘een dijk met een paar boerderijen, vier 
zijstraatjes en een echte boerengeur van 
de mestputten’ zoals Dick het zo plastisch 
omschrijft. Achter het huis was het weiland.......
maar soms zag je alleen de bovenlijven 
van de koeien, ze waadden met hun poten 
door een dikke vervuilde mist afkomstig 
van het industrieterrein erachter met onder 
andere Shell en Esso…alles onderdeel van 
de gemeente Rotterdam. Toen kwam er 
net op dit moment over het op de 14e 
verdieping gelegen dakterras van Fien een 
zware zeenevel opzetten, zodat het uitzicht 
op zee en bergen voor ons verloren ging. 
‘Ook toevallig, maar wel gezonder dan de 
fabieksnevel’ vond Fien terwijl ze ons van 
koffie voorzag.

‘Nou, het is wel een lange weg, van de Zuid-
Hollandse koeien naar de Middellandse 
Zee’ merkte ik op. ‘Ja, en een lange tijd’ 
antwoordde Dick, Hij had, zo vertelde hij een 
opleiding gevolgd voor instrumentmaker…
hij wilde beslist iets met zijn handen doen 
en niet in een hokje achter een bureau 
zitten. Na deze opleiding rolde hij van 
de ene baan in de andere …behalve die 

En dit happy end vond plaats dankzij de NCCS. Het is niet eens het enige 

gelukkige einde of liever een gelukkig nieuw begin aan de Spaanse Costa 

del Sol van onze clubleden. Er zijn nog een paar stellen die elkaar via onze 

onvolprezen Nederlandse club gevonden hebben. Ook met hen hadden wij ooit 

een afspraak, maar door de Corona is alles een beetje (nou ja…meer dan een beetje) 

anders gelopen.

HET VERHAAL VAN 
DICK LAMBERMONT
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Zowel bij aankoop als verkoop 
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Een naam die alles zegt!
Wij bieden acute hulp, maar ook hulp die minder acuut is

SOS At Your Service

T: +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
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Een verhaal met een happy end
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van instrumentmaker. En eindigde na 
een paar jaar als storingsmonteur bij 
een grote aluminiumfabriek. Overal waar 
een stroomstoring plaatsvond werd hij 
opgeroepen om die te verhelpen. Zodoende 
kende hij het hele werkterrein. Hij werd 
ploegbaas en bleef daar dertig jaar, tot aan 
zijn pensioen…zo goed beviel het hem (en 
beviel hij zijn werkgevers). 

Inmiddels gescheiden, ging hij op zoek naar 
een land met een warmer en vooral ook 
stabieler klimaat. In Nederland moet je eerst 
naar buiten kijken wat voor weer het is en voor 
je weet wat je aan moet trekken. Hier loop ik 
lekker de hele zomer in mijn korte broek! Hij 
was al een paar keer met vakantie in Spanje 
geweest en besloot daar naar een huis te 
gaan zoeken. Hij boekte met een vriend een 
vlucht voor een week in november en vond 
zowaar een appartement in Riviera del Sol. 
Toen hij er eenmaal inzat, was hij er ook zo 
weer uit…het was er ijskoud. Gelukkig vond 
hij vlak om de hoek een beter geïsoleerd 

en verwarmd onderdak. 31 december 2012 
vertrok hij naar Spanje en1 januari 2013 liet 
hij zich inschrijven als inwoner van Riviera 
del Sol, Mijas Heel slim geregeld…het hele 
kalenderjaar van de belastingen volgemaakt, 
dus geen gezeur over resterende dagen die 
nog betaald moesten worden!

Hij wilde graag wat mensen leren kennen 
en ging op zoek naar de Nederlandse club. 
Hij had wel een adres; Paseo Maritimo, maar 
hij wist niet dat Paseo in het Nederlands 
boulevard betekende. En verder was zijn 
kennis van de Spaanse taal ook nog niet zo 
geweldig, dus het duurde nog wel even voor 
hij in de Hollandse winkel eindelijk duidelijke 
aanwijzingen kreeg. Uiteindelijk gevonden, 
werd hij een trouwe bezoeker van de 
koffieochtenden in Fuengirola en Marbella. 
‘En daar ontmoette je Fien’ zei ik. ‘Niet direct, 
de dames zaten aan één kant van de tafel 
gezellig te babbelen en de mannen aan de 
overkant behandelden gewichtige zaken 
zoals voetbaluitslagen en dergelijke. Gelukkig 
werden er ook etentjes georganiseerd waar 

de tafelschikking wat gemengder 
was en zo kwamen ze letterlijk en 
figuurlijk nader tot elkaar. Toen er 
na de zondagse kerkgang en het 
groepsetentje een hiaat van drie uur 
bleek te zitten nodigde Fien hem 
met haar Brabantse gastvrijheid 
uit om met haar mee te gaan. ‘Ik 
heb ook koffie en dan hoef je niet 
helemaal op en neer van Fuengirola 
naar Riviera del Sol.’ En dat was 
gezellig en bleef gezellig!

Toen kreeg Fien in het weekend 
opeens problemen met de 
watervoorziening, haar douchestang 
was afgebroken en geen werkman 
bleek bereid zijn vrije dag op te 

offeren om in Fiens natte badcel te duiken. In 
wanhoop belde ze onze ex-storingsmonteur 
en die verhielp de storing en bleef toen 
meteen het hele weekend ongestoord bij 
haar. (Kon hij meteen persoonlijk de douche 
uittesten). Zo zie je maar...ook voor de oudere 
mens is er nog kans op romantiek!

Op 4 februari 2019 zijn ze in alle stilte zelfs met 
gehuurde getuigen getrouwd! Ze wilden 
gewoon rustig en gratis trouwen en hadden 
een weekvlucht naar Nederland geboekt 
omdat ze niet precies wisten wanneer 
het Gemeentehuis hun een afspraak kon 
geven. Op 2 februari gaf Dick een etentje 
voor zijn drie kinderen en vertelde hen dat 
Fien en hij over 2 dagen gingen trouwen. 
Die, ook al lang volwassen, reageerden heel 
enthousiast ‘maar je hebt ons wel een vrije 
dag door de neus geboord, pa’ werd hem 
plagend verweten.

Dit was tot nu toe voornamelijk het verhaal 
van Dick. Maar vlak vooral Fien ook niet 
uit. We hebben zo’n 10 jaar geleden een 
interview met haar gehad. Vandaar dat we 
haar een beetje op de achtergrond hebben 
gehouden…Maar 
wat voor 
achtergrond.. . . . .
volgens mij 
het mooiste 
penthouse van 
Fuengirola; groot 
en licht met veel 
ruimte zowel 
binnen als buiten. 
Met terrassen 
rondom en een 
f e n o m e n a a l 
uitzicht op de 
stad, de bergen 
en de zee. En wat 

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

de persoonlijke achtergrond betreft; Fien 
was als sociaalpedagoge werkzaam als 
begeleidster van ouders met gehandicapte 
kinderen. Toen haar man, die longemfyseem 
had, te horen kreeg dat hij nog 2 of hooguit 
3 jaar te leven had zijn ze naar Spanje 
vertrokken, de vervulling van zijn laatste 
wens. Ze hebben Fien´s baan zelfs nog 2 jaar 
voor haar opengehouden. Het werden er 25! 

Na een lange, soms eenzame tijd ontmoette 
ze Dick. Twee heel verschillende mensen 
met heel verschillende achtergronden...’Les 
extrêmes se touchent’ zegt een oud 
Frans spreekwoord dat we, als we met de 
moderne tijd mee willen gaan nu in populair 
Engels zouden moeten vertalen …...Maar het 
klikt tussen deze twee uitersten die vast ook 
veel gemeen hebben, want ze zijn helemaal 
happy.

We wensen Fien en Dick nog een lang en 
gelukkig leven samen in ons mooie Spanje 
(zo eindigen per slot alle sprookjes).

Else van Velthuijsen



Alles heeft z’n voordelen
Ik hou van mensen, samen dingen 

doen. Maar dit jaar moest ik, net als ie-

dereen, ineens overschakelen naar al-

leen online contact

En hoewel ik altijd de voorkeur zal blijven geven 
aan een wijntje met vrienden op een terras en 
goede gesprekken over de beurs op ons kan-
toor, heb ik toch ook de voordelen van online 
ontdekt. In ieder geval als het gaat om beleggen. 
Wij zijn al jaren een online beleggersbank, dus 
wat dat betreft is er dit jaar niets veranderd. 
Martin, Taco en ondergetekende waren al ja-
ren gewend seminars te geven en persoonlij-
ke gesprekken te voeren onder het genot van 
een kopje koffie. Ineens mocht dat niet meer. 
Dus hebben we ons vol enthousiasme op het 
internet gestort. We schrijven meer blogs dan 
ooit maar het leukste vind ik eigenlijk wel het 
maken van de vlogs. Elke week geven mijn col-
lega Martin en ik een update over de afgelopen 
week. Onder de titel ‘Beursredacteurs’ publice-
ren we elke week een nieuwe video op Youtube 
en Facebook. 

Samen bespreken we wat er de afgelopen 
week op de beurs gebeurd is, belichten we een 
bepaald bedrijf of aandeel en geven onze visie 
op de stand van zaken op het gebied van de 
economie. Informatie waar beleggers blij mee 
zijn en ook daadwerkelijk iets mee kunnen. Dat 
is altijd al ons motto geweest: we delen graag 
onze kennis met iedereen die in de beurs ge-
interesseerd is. Per slot van rekening zijn wij 
dagelijks met dit onderwerp bezig en hebben 
contact met de analisten van BinckBank en 
Saxo Bank. Wat is er dan handiger dan even een 
samenvatting krijgen?
Tegelijkertijd organiseren we ook online semi-
nars over diverse onderwerpen. Het grote voor-

deel daarvan is dat we niet gebonden zijn aan 
een locatie en het dus niet uitmaakt waar onze 
deelnemers op dat moment zijn. Deze dingen 
zullen we ook in de toekomst blijven doen. Maar 
ik zei het al: ik hou van persoonlijk contact. 

Dus ik ben blij dat er weer mensen op kantoor 
komen om over hun beleggingen te praten en 
zodra het kan zullen we ook weer ‘echte’ semi-
nars organiseren op diverse plaatsen in Spanje 
en Portugal. Maar tot dan kan ik u zeker aanra-
den eens een kijkje te nemen op ons YouTube 
kanaal: www.youtube.com/c/binckspanje. Als 
u abonnee wordt krijgt u automatisch bericht 
over de nieuwe vlogs die we daar posten. En als 
u op de hoogte wilt blijven van alle nieuwtjes, 
‘like’ dan onze pagina op facebook: www.face-
book.com/binckspanjeportugal.

Kaspar Huijsman,
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Kaspar Huijs-
man is directeur 
van BinckBank 
Spanje & Portu-
gal. Voor De Vlie-
gende Hollander 
schrijft hij over de 
beurs en de eco-
nomie. 
Heeft u een 
vraag? Neem 
contact op via kaspar.huijsman@binckspanje.
com of bel met +34 952 924 011.

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als be-
leggingsadvies. Indien u zonder verificatie of advies 
gebruik maakt van de verstrekte informatie, doet 
u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u 
om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uit-
komst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet 
te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de 
risico’s niet begrijpt. 
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Mensen schijnen in deze Corona tijd meer aandacht te besteden aan het 

interieur en dus ook aan de kamerplanten. Vandaar deze in Nederland als 

kamerplant bekende plant, die hier aan de Costa gewoon buiten staat. 

Monstera Deliciosa met de Spaanse naam Costillas de Adán, de Engelse naam 

Swiss Cheese en de Nederlandse naam Gatenplant. 

Monstera Deliciosa

Deze namen duiden allemaal op de vorm 
van het blad, maar Deliciosa en ook de 
soms gebruikte Engelse naam Fruit Sa-
lad Tree geven aan dat de plant eetba-
re vruchten heeft. De smaak lijkt op een 
mengeling van banaan en ananas. Ge-
lukkig schrijf ik hier over de plant en niet 
over het fruit want daar moet je echt mee 
oppassen. Fruit van de Gatenplant is pas 
na 1 jaar rijp en onrijp fruit is giftig, alleen 
rijp fruit is eetbaar.

De Monstera Deliciosa is afkomstig uit de 
tropische regenwouden van Mexico tot 
in Panama, waar de plant over de bodem 
kruipt en in de bomen klimt tot wel 20 
meter hoog. Ze behoort tot de familie van 
de “Araceae” met wel 700 verschillende 

Gezondheid
B B L O E M E N  E N  P L A N T E N
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soorten en is een groenblijvende snelle 
groeier met prachtig glimmende blade-
ren tot wel 90 cm. 

Jonge planten hebben kleinere bladeren 
zonder lobben en gaten, maar naarma-
te de plant ouder wordt en op de juiste 
plaats staat worden de bladeren groter 
en decoratiever. 

De Gatenplant houdt niet van de volle 
zon en wil graag in de schaduw of half 
schaduw staan. Er komen prachtige gro-
te witte bloemen aan die op aronskelken 
lijken, alleen veel groter soms wel 30 
cm, deze vallen echter tussen de grote 
bladeren niet erg op. De plant wordt hier 
en in Nederland dan ook alleen maar 

gebruikt vanwege de prachtige 
bladvorm. Je zou zeggen geen echte 
´sol´ plant voor hier, maar de warmte 
hebben ze wel degelijk nodig. Onder 
de 10 graden groeien ze niet meer en 
vorst is dodelijk. Er is overal wel een 
schaduwplekje te vinden voor deze 
prachtige bladplanten. Ik had een 
schaduwhoek, waar niets het goed 
deed en die staat nu vol met Mon-
stera Deliciosa, die met zijn sterke 
luchtwortels gemakkelijk omhoog 
klimt en inmiddels al een paar keer 
heeft gebloeid. 

Ook zie ik regelmatig de plant in gro-
te potten of bakken op balkons en 
terrassen maar wel in de schaduw. 
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In potten komt de plant bijna nooit tot 
bloei en wordt niet veel hoger dan 2 me-
ter. Als de onderst bladeren geel wor-
den krijgt de plant teveel water, maar 
zomers in Nederland kunnen de planten 
door te droge lucht in de kamer ook gele 
bladeren krijgen, hier helpt regelmatig 
sproeien, het is tenslotte een plant uit 
de tropisch regenwouden. Met wat ka-
merplantenmest  komen er weer snel 
nieuwe bladeren aan.  Ik moet wel mel-
den dat de plant vaak verwisseld wordt 
met een ander plant uit de familie van 
de “Araceae” de Philodendron, ook met 
grote glimmende bladeren, alleen veel 
scherper getand en zonder gaten.

 

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

Veel rust is verwoede camperaars 
nooit gegund. Er is altijd wel wat te re-
pareren, te regelen en te verbeteren 
in  de piepkleine tweede (of derde) 
woning!

Zeer kort geleden trof ik wat vreemde snipper-
tjes van allerlei afvalmateriaal in mijn camper 
aan. Met daartussen de kenmerkende kleine 
muizenkeuteltjes die ik absoluut niet wilde 
zien.

Niet omdat ik bang voor muizen ben. Totaal 
niet, maar wel omdat het weer een probleem 
betekent dat overwonnen moet worden en in-
gewikkeld kan zijn.

Die muis vreet namelijk niet alleen afvalpapier-
tjes, maar ook kabels en graaft gaten in het 
camper(nep)hout.

Kortom: alle reden om enige pogingen te wa-
gen om het onfortuinlijke diertje te verwijderen.
Dat bleek nog niet erg eenvoudig vanwege 
de leergierigheid van muizen en ratten, maar 
met veel kunst- en vliegwerk en met behulp 
van een diervriendelijke muizenval is het toch 
gelukt.

Nog even heb ik gedacht aan het neerzetten 
van een glaasje zoete sherry zoals op de foto 
hiernaast.

Dat krijgen een aantal muizen in Jerez namelijk. 
De enorme sherryproducent Gonzalez Byass  
heeft in zijn donkere en prachtige wijnkelders 

AVONTUREN MET DE C AMPER

DRONKEN MUIS...

een mooie plek ingeruimd voor deze trippe-
lende kelderbewoners. Er staat een glaasje 
Oloroso op de grond met een trappetje er te-
gen aan waar de muisjes opklimmen om het 
edele vocht te bereiken. en tot zich te nemen.

Het verhaal gaat dat een van de wijnwerkers 
een zacht plekje in zijn hart had voor de vaak 
niet welkome keldergasten. Hij vond het on-
eerlijk dat hij zelf net zo veel sherry kon drinken 
als hij wilde, terwijl de muizen dorstig moes-
ten toekijken. Om dit te corrigeren bouwde 
hij een klein laddertje dat naar een glas boor-
devol sherry leidde. De traditie wordt nog al-
tijd voortgezet en elke dag wordt er een glas 
verse sherry (contradictio in terminis) voor het 
muizenvolk neergezet.

Ooit een dronken muis gezien? 
Ga dan toch eens een bezoek brengen aan 
die prachtige bodegas van Gonzalez Byass in 
Jerez.

Proost alvast!

Mirjam de Vries
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Het was een storm die na de grote 
hitte hier in Breda met enorm veel 
regen en een harde wind een einde 
maakte aan de hittegolf die Neder-
land vele dagen van prachtig zomer-
weer had gegeven. Wij zaten veilig 
binnen en keken naar die tropische 
regenbui, die waarlijk weldadig voor 
de bomen en planten zou zijn. 

Een felle flits verlichtte plots de huiskamer en 
tegelijkertijd schudde het huis van de enorme 
knal. “Dat was dichtbij” sprak mijn echtgeno-
te, ietwat geschrokken. Wat bleek; de blik-
sem was ingeslagen in een grote ahorn naast 
de poort van ons huis. Deze gezonde forse 
boom was halverwege uit elkaar gespat, een 
gedeelte was op de eik naast de poort geval-
len en had een enorme tak afgebroken, die 
op zijn beurt weer een boom in onze voortuin 
had verpletterd. De toegangspoort was vol-
ledig versperd en de brandweer kwam met 
kettingzaag en vrijwilligers ons huis weer toe-
gankelijk maken. 

Wat een enorme energie was hier in die lut-
tele seconde vrijgekomen. Het was een con-
centratie van gigantisch veel vrije elektronen 
die met een snelheid van 150.000 km per 
seconde (is de helft van de lichtsnelheid) zich 
door het bliksemkanaal naar de boom bewo-
gen. De stroom is dan zo’n 100 - 200 Ampère 
en de temperatuur in het kanaal kan oplopen 
tot 30.000 C, dat is ongeveer 5x de tempe-
ratuur aan het oppervlakte van de zon. Deze 
zogenaamde hoofdontlading is het gevolg 
van een cumulatief proces waarmee ik u niet 

VRIJE ELEKTRONEN 

wil belasten, maar de energie-inhoud is zo 
enorm (~ 100 Gigajoule) dat men er een half 
jaar lang honderd 60 W lampen op kan laten 
branden.

U weet nog van het waterstofatoom; de kern 
bestaat uit één proton waarom een elektron 
draait. Dat draaien is een versimplificeerde 
voorstelling van zaken, maar goed genoeg 
voor deze verhandeling. Het elektron is in 
bepaalde energetische toestanden gebon-
den aan de kern en is dus geen vrij elektron. 
Bij atomen en moleculen zijn de elektronen 
aan de kern(en) gebonden. Kernen kennen 
schillen van elektronen. De eerste schil is vol 
met twee elektronen. De tweede met acht 
en daarna 18, en tenslotte 32. Daarna volle 
schillen met meervouden van 32. Het aantal 
protonen in de kern bepaalt het element, en 
het aantal elektronen in de schil. Die elektro-
nen in de schil bepalen de chemische mo-
gelijkheden van het atoom. Is de schil vol, 
bijv. 2 elektronen bij Helium, dan spreken we 
van een inactieve stof, in dit geval het inerte 
edelgas Helium. Of vol met 8 elektronen in 
de buitenste schil, Neon, Argon, of Krypton 
en Xenon. Al deze inerte gassen hebben vol-
le buitenschillen, dit zijn de edelgassen. De 
reactiegewilligheid is laag. Komt de schil één 
elektron tekort, dan is de chemische reactie 
heftig. Bij 7 buitenste elektronen, we noemen 
die de valentie elektronen, zoals bij Fluor, 
Chloor, Broom, Jodium, dit zijn elementen in 
de zogenaamde halogeengroepen met alle-
maal 7 elektronen in de buitenschil.

Soms is een binnenschil nog niet vol, maar 
bouwt het atoom verder door de buitenschil-
len met elektronen te vullen. De chemische 
eigenschappen worden bepaald door de 
buitenste elektronen. Maar die incomplete 
schil heeft wel gevolgen: dan wordt het ele-
ment magnetisch. 

Ook vormen atomen moleculen. Bijvoor-
beeld N₂, het stikstofmolecuul bestaat uit 
twee atomen stikstof. Maar de buitenste schil 
van het molecuul is ook vol. Daarom is stik-
stof een inert gas. Maar het zuurstofmolecuul 

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  I S  O V E R A L N AT U U R K U N D E

In diamant zitten de koolstofatomen he-

lemaal vast

O₂, twee zuurstofatomen vormen één zuur-
stofmolecuul, komt in de buitenste schil 
elektronen tekort, en het gas is daarom zeer 
actief. Denk aan het zogenaamde oxide-
rend vermogen, bijvoorbeeld doordat het 
ijzer doet roesten. 

Tenslotte, over de gebonden elektronen, 
de elektronen in een kristal of een vaste stof. 
In een metaalkristal zitten de elektronen bij-
zonder los en geleidt het metaal daarom 
stroom. De buitenste elektronen springen 
haasje over naar het volgende koper of ij-
zeratoom in het rooster. In het grafiet van 
uw potlood zitten de elektronen ook los, 
(zeg maar bij alle geleiders) maar als je de 
koolstofatomen in een ideaal kristalrooster 
zet van diamant, dan zitten de elektronen 
compleet vast. Je kunt door het kristal heen 
kijken (geen lichtabsorptie meer) en het 
materiaal is een perfecte isolator.

Er zijn ook elementen die in een kristal-
rooster de stroom van elektronen minimaal 
toestaan; we spreken dan van halfgeleiders, 
zoals Silicium. Daarvan maken we chips, in 
de “semiconductor industrie”.

De elektronen in een koperdraad zitten wel-

Brandweer en ravage door bliksem in 

tuin Peter Langendam
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Overlijden van Alvaro de Luna

iswaar “los”, maar de driftsnelheid is bij huis 
en tuin gebruik laag, tussen de 7 en 12 m/s. 
Door de wisselspanning in uw stopcontact 
verlaten de elektronen nauwelijks hun plaats 
en bewegen in grote aantallen van links naar 
rechts, steeds heen en weer, met een fre-
quentie van 50 Hz (50x per seconde). Je kunt 
zeggen dat deze elektronen op de een of an-
dere manier niet vrij zijn, maar gebonden zijn 
aan een atoom of molecuul.

Veel interessanter zijn de vrije elektronen; 
Een vrij elektron is een geheimzinnig deeltje. 
Onbespied gedraagt het zich als licht en het 
kan door twee gaten tegelijk gaan. Schieten 
we met een elektronenbundel op één gat, 
dan gedraagt het zich als een deeltje. Ook 
lichtdeeltjes, de fotonen, gedragen zich én 
als een golfbeweging én als deeltje. De Ne-
derlandse natuurkundige Huygens kwam in 
1678 met zijn golftheorie van het licht. Newton 
beweerde tegelijkertijd dat licht bestond uit 
deeltjes. Twee eeuwen later kwam Maxwell 
met zijn elektromagnetische theorie, die aan-
gaf dat licht bestond uit elektromagnetische 
straling, dus licht is een golfbeweging. Maar 
in 1905 verklaarde Einstein het foto-elektrisch 
effect, zodat licht weer uit deeltjes moest be-
staan. 

De Kwantummechanica uiteindelijk gaf een 
verklaring die alle wetenschappers gelijk gaf. 
Licht en ook materiedeeltjes als elektronen 
gedragen zich als deeltjes en tegelijkertijd 
als golf, afhankelijk van de manier waarop de 
deeltjes worden waargenomen. 

Omdat een elektron eenvoudig te produce-
ren is, en het deeltje met een grote negatieve 
lading bijzonder licht is vergeleken met het 
proton en het neutron, en omdat het direct in 
enorm grote aantallen aanwezig is, en omdat 
het deeltje eenvoudig in magnetische vel-
den én in elektrische velden te bewegen is, 

doen we allerlei dingen met vrije elektronen. We 
kunnen met magnetische en elektrische velden 
lenzen voor geladen deeltjes maken, zodat het 
elektron als geladen deeltje zich in die lenzen als 
een lichtstraal beweegt; de elektronenmicroscoop 
maakt gebruik van deze lenzen en daardoor zijn 
we in staat, veel beter dan met het zichtbare licht, 
de kleinste details van een bacterie of virus te zien. 
Het oplossend vermogen van zichtbaar licht is niet 
goed genoeg. Ook de details van de schakelingen 
op een moderne chip zien we alleen nog maar 
met een elektronenmicroscoop. 

Vullen we een glazen buis met neongas onder 
lage druk, en plaatsen we aan de ene kant een 
kathode en aan de andere kant een anode, dan lo-
pen er elektronen door het gas, dat voor een deel 
geïoniseerd zal worden. 

Ook in een TL buis is het gas geïoniseerd (we 
noemen zo’n gas een plasma) en lopen de elek-
tronen met 50 Hz heen en weer door het gas. Het 
vulgas (meestal neon) Is gedeeltelijk geïoniseerd, 
maar het grootste deel van het gas bestaat uit ne-
onatomen; die botsen met de elektronen, door 
de botsing wordt een van de 8 elektronen in de 
buitenste schil in een hogere baan geslagen. Het 
elektron is dan een gedeelte van zijn energie kwijt. 

Het aangeslagen elektron valt weer terug op 
zijn oude plaats en zend daarbij een foton uit. 
Dat is een ultraviolet foton, dat zodra hij het 
fluoriserende poeder van de wand raakt, wit 
op zal lichten. Het UV foton zien we niet, maar 
het licht van de TL buis wel degelijk. Hetzelf-
de gebeurde vroeger in de beeldbuis van de 
TV. Een elektronenkanon schoot een hoe-
veelheid elektronen naar het met fluoriseren-
de poeders bedekt scherm. Grote magneet-
spoelen om de buis bogen de elektronen in 
een bepaald ritme af en de poeders gaven, 
indien geraakt door het elektron drie kleuren 
licht: rood, geel en blauw. Met die 
primaire kleuren kan men alle mo-
gelijke kleuren maken.

Ik vertelde u al bij de Cherenkŏvstra-
ling (elektron beweegt sneller dan 
het licht) dat een vrij elektron steeds 
fotonen uitzendt, die hij zelf weer 
invangt. Wordt zo’n elektron door 
een magneet afgebogen, dan kan 
hij het foton dat loodrecht op de 
beweegrichting van het omgebo-
gen deeltje wordt uitgezonden, niet 
meer invangen; dat gebeurt in een 
synchrotron. De straling gebruiken 

we voor wetenschappelijke doeleinden. Het 
is extreem hard ultraviolet of röntgenstraling. 

Tenslotte; stelt u zich eens een enorm grote, 
roestvrijstalen donut voor. Om die donut wik-
kelen we een enorme spoel, waar we heel 
veel stroom door kunnen laten lopen; in de 
donut ioniseren we een gas en het plasma 
wordt door het door die spoel veroorzaakte 
magnetisch veld tot in een dun lint geknepen; 
de temperatuur loopt op en als het plasma 
bestaat uit deuterium en tritium, dan hopen 
de natuurkundige een fusie van waterstof 
tot helium te bewerkstelligen. De benodigde 
temperatuur halen we al bijna, de benodigde 
druk nog niet. 

Kernfusie is een belofte voor gratis energie. 
Tot het zover is zijn zonnecellen en wind-
molens natuurlijk geen alternatief; de kleine, 
oude kerncentrale in Borssele levert veel 
meer stroom dan alle zonnecellen en wind-
molens bij elkaar. Maar met kerncentrales, en 
vooral die van de vijfde generatie, de Thori-
umcentrales, kunnen we voorlopig volledig 
uit de voeten.

Peter Langendam
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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

Kernfusie - energiebron van de toekomst

Coronavirus door elektronenmicroscoop een TL buis met geïoniseerd gas (plasma) 

- meestal neon
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HUISARTSEN
Torremolinos, Frank Buster tel: 952380279 
spoed tel: 608658338
Torremolinos, J.O. Landman tel: 95388872 
spoed tel: 617 913 196 
Alhaurin el Grande, I.Ch.M.van Meer tel: 952597230
Nueva Andalucia, Carlos Azcona tel: 952810154
Nerja, Rik Heyman tel: 952526775 spoed tel: 619502151
El Morche, Bernadette Veeger tel: 952532065 
spoed tel: 617913196
Fuengirola, Henri Guemal tel: 952461992
Fuengirola, Frank Buster tel: 952473170 
spoed 608658338 

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

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

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

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

UROLOOG
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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Letters te klein op de pc, laptop en of Mac-
book?

Vaak kunnen we lettertjes op de pc of laptop 
niet lezen omdat deze te klein zijn, geluk-
kig bestaan er simpele toetsen combinaties 
waardoor dit snel te verhelpen is:

Op het toetsen bord de CTRL toets vasthou-
den en met de andere hand éénmaal op de 
+ toets drukken, u ziet nu dat de pagina ver-
groot, iedere keer dat u op de + toets drukt 
vergroot de tekst een beetje meer, ditzelfde 
kunnen we ook doen om de letters kleiner te 
maken of weer in de originele stand te zetten.

Computertips 
 

PC en Laptop:
CTRL en PLUS toets is vergroten.
CTRL en MIN toets is verkleinen.
CTRL en NUL (cijfer) toets is alles weer in ori-
ginele grootte zetten.

Op de Macbook is dit:
CMD en PLUS toets is vergroten.
CMD en MIN toets is verkleinen.
CMD en NUL (cijfer) toets is alles weer in origi-
nele grootte zetten

Dirk Zelanus 
952 227 066 - info@zelanus.com

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

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!



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

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


