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

tacten tot een uiterst minimum te beperken. Het 
organiseren van inloopborrels, Chinese maaltijd, 
Leidens ontzet en als toppunt de tweedaag-
se sterrit, getuigt niet van verregaand inzicht in 
deze. Van het bestuur .... hadden wij een veel 
terughoudender beleid verwacht. Daarom ons 
besluit hier niet meer bij te willen horen”.  Tja, dan 
kun je het eigenlijk nooit goed doen. We organi-
seren te veel – wie had dat gedacht. U begrijpt 
het: uw bestuur zit in een corona spagaat.

Ik wens u allen, ondanks alles, toch een heel 
mooie kerst en een coronavrij uiteinde. En .... blijf 
gezond!!

Wilmar 
Bliek, 

voorzit-
ter 

Het was overigens wel te verwachten: 6 en 8 
december zijn nationale feestdagen in Spanje 
en de meeste Spanjaarden maken dan van 7 
december een ‘puente’ - een snipperdag voor 
een lekker lang weekeinde of een korte vakan-
tie. Maar ja, dat wil de Junta momenteel natuur-
lijk niet.

Ik heb begrepen dat er weer twaalf nieuwe le-
den staan vermeld in deze DVH en daar ben ik 
heel blij mee, want we hebben toch ook nogal 
wat leden die hun lidmaatschap opzeggen. En 
daar komt de titel vandaan van dit stukje: uw be-
stuur zit in een “spagaat”. Aan de ene kant zeg-
gen leden op omdat we door de corona te wei-
nig organiseren (waar ze aan mee kunnen doen 
of durven te doen) en aan de andere kant om-
dat we nog steeds evenementen organiseren. 

Een van de brieven geeft als reden: “Gezien 
onze gevorderde leeftijd durven wij momenteel 
niet deel te nemen aan de activiteiten van de 
club en daarom zeggen we ons lidmaatschap 
op. Als het volgend jaar beter gaat komen we 
misschien wel weer terug.” Als iedereen dat zou 
doen hebben we volgend jaar helemaal geen 
leden en ook geen club meer. Kan men dus ook 
niet meer terug komen als het beter gaat.

En wat te denken van dit: “In vrijwel alle landen 
wordt er met nadruk op gewezen sociale con-

Gisteren (zondag 22 november) werden de nieuwe corona maatregelen van de 

Junta de Andalucia bekend gemaakt en wij konden op hetzelfde moment met 

een rood potlood een dikke streep zetten door de “sinterklaas-inloopborrel” en 

de kerstwandeling door Malaga van respectievelijk 4 en 9 december. 

De corona-spagaat van uw 
bestuur

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

Denis van Rijckevorsel – Alhaurin el Grande
Sabine Bossaers – Torremolinos
Désirée González – Bossaers – Torremolinos
Rob Oudshoorn – Fuengirola
Mariska Oudshoorn – Fuengirola
Rob Thans – Calahonda

NIEUWE LEDEN oktober/november

E V E N E M E N T E N

ZATERDAG 26 
DECEMBER 
Diverse 
kerstbijeenkomsten

Afhankelijk van de nader 
aan te kondigen maatre-
gelen na 10 december in 
Andalucía zullen er ho-
pelijk op tweede kerst-
dag diverse kerstlunches 
georganiseerd worden.

U wordt op de hoogte 
gehouden van alle mo-
gelijkheden via de twee-
wekelijkse nieuwsbrief.

Ook op de website kunt 
u de laatste berichten 
volgen.

JANUARI 2021 
Nieuwjaarsbijeenkomst

Zie de tweewekelijkse 
nieuwsbrief

Jozephien Donkersloot – Calahonda
Hans Richel - Fuengirola
Marianne Richel – Ramskyj – Fuengirola
Teuntje van der Velden – Torrequebrada
Marga Schetters – Alhaurin de la Torre
Ad Poppelaars – Alhaurin de la Torre

 

B E S T U U R

Overleden: Ad Visser - Torremolinos
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• Algarrobo Costa (Torre del Mar). Iedere eer-
ste woensdagochtend van de maand vanaf 
11.00 uur 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 uur 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,
MOMENTEEL GEEN KOFFIEOCHTEND
Tel. 671 977 298

Prachtige & gezellige rit
Op zaterdag 24 oktober verzamel-

den zich een vijftigtal mensen in een 

zeer afgelegen dorpje ergens in de 

buurt van Antequera om vandaar uit 

deel te nemen aan de steeds weer 

uitgestelde autopuzzelrit.

En bijna was het opnieuw mis gegaan. Want 
slechts een week later werd door de Junta 
van Andalucia aangekondigd dat we een 
aantal dorpen en steden niet meer mochten 
bezoeken - waaronder die van de puzzelrit!

De dames die het team ‘Herfstvreugde’ 
vormden (Catherine en Welmoed) waren 
bijzonder creatief bezig geweest en werden 
na afloop terecht beloond met een flesje.

De route en de vragen die organisatoren An-
kie Dobbelman en Fran-
cis Versteeg voor ons 
hadden bedacht, waren 
mooi en gevarieerd. Er 
werd geluncht op een 
prachtige plek aan een 
stuwmeer (gewoon nog 
eens naar teruggaan 
voor een gezellig be-
zoekje), we reden door 
nauwe straatjes en span-
nende bergweggetjes 
en moesten ondertus-
sen vragen beantwoor-
den en gedichten produ-
ceren. Het leven van de 

gemiddelde puzzelritter is niet eenvoudig!

Aangekomen in het fraaie hotel in Cabra 
konden we even relaxen om vervolgens 
deel te nemen aan een smakelijke borrel 
met daarna een eenvoudige doch voedza-
me maaltijd.

De uitslag was natuurlijk spannend, maar 
leverde niet echte verrassingen op. De eer-
ste plaats ging naar een team met de naam 
Los Amigos, dat al vaker zeer hoge ogen 
gooide: Wim en Annie Schep met Lenne-
ke en Gilles Straijer. Zij hadden bijzondere 
prestaties verricht. De tweede prijs was wél 
een verrassing, namelijk het team Schot-
poort van Thea en Peter Schotpoort met 
Leo Joosten. De derde prijs ging naar het 
team Naroco, een geheimzinnige naam 
die een anagram bleek te zijn van Corona. 
Gina Schutte, John Ruiter, René van den 

N i e u w s  u i t  S p a n j eA U TO P U Z Z E L R I T  2 0 2 0K O F F I E O C H T E N D E N

Bestuur van de NCCS en 
Redactie van de Vliegen-
de Hollander wensen de 
leden mooie feestdagen 
en een gezond 2021!
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een opdracht gemist had ging hij weer 
terug om alles goed te bekijken nog eens 
naar een antwoord te zoeken en ik pro-
beerde aan een Spanjaard  wat te vragen 
en zo lukte het ons wat opdrachten uit te 
voeren. Zo liep ik naar een politieagent.
Kreeg geen bekeuring maar kreeg het. 
antwoord op mijn vraag.
 
Behalve dat we bezig waren met de op-
drachten, genoten we van de prachtige 
natuur en de steden die we moesten 
bezoeken. Onze complimenten aan het 
team die dit georganiseerd heeft!
 
Na zo’n inspanning is er ook goed na-
gedacht over de lunch waar we heel erg 
trek in hadden en die op een prachtige 
plek was.
 
Daarna gingen we verder met onze op-
drachten en werden steeds fanatieker.

 
Het hotel was voor ons het mooiste omdat 
we wel 1 kamer hadden maar netjes 2 eens-
persoonsbedden waarom we ook gevraagd  
hadden.
 
Spannend was natuurlijk de winnaar die het 
volgend jaar moet organiseren. Wij natuur-
lijk niet, maar aangezien we de smaak te 
pakken hebben doen we volgend jaar zeker 
weer mee.
Na het diner  hebben  we genoten van de 
muziek gezongen door Rick Kuilenburg.
De volgende ochtend na het ontbijt moesten 
we  jammer genoeg vertrekken.
We kijken uit naar het volgend jaar!”

Dolder en John Kenter leverden een mooie 
prestatie. 

Gesprek met nieuwe deelnemers

Ursula Luchmun en Arend Eikelboom de-
den voor de eerste keer mee met de puz-
zelrit onder de teamnaam Eikellunch. Wij 
vroegen hun naar hun ervaringen...

“Voor ons beiden was het volledig nieuw. De 
eerste keer! En wat hebben we genoten!
We hadden geen idee wat een puzzelrit 
inhield, maar het ging eigenlijk vanzelf. Zo 
gauw we de anderen van de groep tegen-
kwamen wisten we dat we goed zaten.
 
Arend kreeg de smaak te pakken en als hij 

V E R S L A GP U Z Z E L R I T

Gedichtjes

De puzzelrit, de puzzelrit, wat is hier aan 
de hand?
Zo’n vijftig fanatiekelingen scheuren door 
het land.
Met twee ervaren “Reiseleiter”, dit is toch 
één groot feest?
Ik zucht straks als het over is: “Wat is het 
mooi geweest”.
(team Easy Riders)

Er waren twee dames uit ’t het zuiden 
des lands
Die dachten: ”misschien maken we nu 
wel een kans!”
Om dankzij een prachtige herfstoutfit
Een prijsje te winnen met haar in een klit!
(team Herfstvreugde)



Torre Vigía El Cantal - La Cala del Moral

PA R Q U E  D E L  O E S T E K U N S T W A N D E L I N G
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Om onze door de coronacrisis en voort-
schrijdende leeftijd enigszins verstofte 
verbeelding te stimuleren hebben wij 
ons voorgenomen om één maal per 
week iets cultureels te doen. Fysiek wel 
te verstaan, ergens naar toe gaan, dus 
niet onderuitgezakt op de bank een 
mooi boek lezen of zo. En net als bij 
elk goed voornemen moet je vervol-
gens jezelf er telkens gedisciplineerd 
aan herinneren. Anders blijft het – zoals 
zo vaak bij een voornemen - een goed 
idee maar zonder het gewenste resul-
taat..

Gelukkig is het gekozen onderwerp ´cultuur´ 
een enorm breed begrip en zouden wij voor 
onze gemoedsrust – als we een keer geen zin 
hebben in al te hoogstaande artisticiteit – een 
bezoek aan de antiekmarkt van 
Fuengirola ook onder hetzelfde 
kopje kunnen scharen. Het blijkt 
dus gelukkig minder moeilijk dan 
vooraf gedacht.

Cultuur omvat de gewoonten 
en gebruiken waarover een 
volk in het land zelf beschikt of 
die een volk meeneemt uit het 
land van herkomst. Hieronder 
vallen onder andere het geheel 
van normen en waarden, de 
voeding, eetgewoonten, kleding, 

KUNSTWANDELING
PARQUE DEL OESTE - MÁLAGA

g o d s d i e n s t , 
muziek, dans, 
kunst, architectuur 
enz. Kort gezegd: 
cultuur is wat de 
mens schept. 
Het begrip 
staat tegenover 
´natuur´ (dat wat 
aangeboren is, wat 
spontaan en zonder 
menselijk toedoen 
is ontstaan). Beide 
kunnen – als je het 
opzoekt – onze 
verstijfde spieren 
en hersenen weer 
wat soepeler 
maken.

Goed, tot zover de motivatie. Een van onze 
eerste culturele uitstapjes was naar het 

Parque del Oeste in Málaga. Wat is daar nu 
cultureel aan zult u denken, dat is toch natuur 
met bomen, planten, vijvers en zo. Dat klopt 
en dat is er ook zoals dat bij een park hoort, 
maar er is meer! In dit park staan permanent 
ruim 40 kunstwerken van één en dezelfde 
kunstenaar. Een soort openlucht expositie dus 
of beeldentuin.

Het Parque del Oeste (het Westerpark dus) is 
heel eenvoudig te vinden en ligt aan de lange 
westelijk kustweg (boulevard) van Málaga. 
Een van de ingangen van het park is naast 
het Hotel Vincci Málaga. Ook de enorme, 
van stenen gemetselde, schoorsteen, die 
aan de strandzijde (!) staat, is een mooi 
herkenningspunt in de buurt. Komende van 
het westen moet u, zodra u die schoorsteen 
rechts in de verte ziet en het hotel links, een 
parkeerplek zoeken aan de parallelweg.

De kunstenaar die met zijn collectie beelden 
dit park gevuld heeft is de internationaal 
gerenommeerde Stefan von Reiswitz, 
geboren in München in 1931 en in 2019 op 
87 jarige leeftijd overleden. Zijn bijzondere 
artistieke stijl, waarbij het surrealisme 
fuseert met mythologie en archeologie, 
was gebaseerd op de invloed van zijn vader 
(hoogleraar geschiedenis en archeoloog). 

In het begin was hij meer schilder dan 
beeldhouwer en had contacten met de 
Picasso-groep en later met de Palmo-
groep. Hij had een bijzondere band met 
Málaga en verbleef sinds de jaren ´70 in 
El Limonar (oost Málaga). Op de vraag 
waarom hij in Málaga was neergestreken 
antwoordde hij: ik ben surrealistisch en 
Málaga is surrealistisch. Zijn artistieke 
evolutie werd gekenmerkt door abrupte 
wendingen en in de jaren ´80 besloot hij 
zich – geïnspireerd door een reis naar 

Italië – te wijden aan de beeldhouwkunst. 
Vandaag de dag kunnen wij in het Parque 
del Oeste nog steeds genieten van al die 
bijzondere sculpturen: de nalatenschap van 
Stefan von Reiswitz.

Het park is heel aangenaam met mooie 
vijvers, fonteinen en statige witte en zwarte 
zwanen en wordt door de omwonenden 
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intensief gebruikt als relax-, 
speel- en wandelgebied. Het 
park is rechthoekig, niet enorm 
groot (7,4 hectare) en wordt in 
het midden doorsneden door 
een weg. Onder deze weg door 
kom je van het eerste in het 
tweede deel van het park. Het is 
zeer de moeite waard alle kleine 
paden en weggetjes van vóór 
naar achteren en links, rechts 
en soms een heel klein beetje 
omhoog te volgen want op elke 
(onverwachte) plek kan weer 
een prachtig beeld van deze 
kunstenaar staan. Het park is grotendeels vlak 
en voor iedereen te belopen. Neem even de 
tijd om al dat moois te ontdekken. De beelden 
zijn van klein tot enkele meters groot. Ik ga de 
kunstwerken niet proberen te omschrijven 
(een onmogelijke taak) omdat ik dat liever aan 
uw eigen verbeelding overlaat. Wel voeg ik 
wat foto´s toe om u een idee te geven van het 
werk van Stefan von Reiswitz. 

Veel plezier met deze kunstwandeling!

Paul Veldhuizen

.

PA R Q U E  D E L  O E S T E B O E K B E S P R E K I N G

Weer twee nieuwe boeken van Neder-
landers die (meestal) in Spanje wonen.

PILAAR VAN MIJN LEVEN
Marion Hoogtweg

Marion  is in 1998 naar Spanje verhuisd en via 
zestien jaar La Gomera 
en vier jaar Pyreneeën in 
Andalusië terecht geko-
men. Daar startte zij een 
eigen marketingbureau 
voor Incoming Tourism 
Spain. Haar passie ligt 
echter bij het schrijven 
en maken van artikelen 
over Spanje.
In 2011 kwam haar boek 

´Kus uit Spanje´ uit. Een bundel met korte ver-
halen over het leven in Spanje. Via haar gelijk-
namige blog ´Kus uit Spanje´ kunt u lezen over 
bijzondere plekjes en over de cultuur van het 
land. Vervolgens verscheen biografie ́ Wind en 
Water´ in 2015.  En in 2018 kwam de historische 
roman ‘Isabel’ uit die zich afspeelt tijdens de 
Spaanse burgeroorlog.
Kortgeleden verscheen haar nieuwste boek: 
‘Pilaar van mijn leven’, het verhaal van de 
Spaanse Maria.
Marion beschrijft haar hartverscheurende er-
varingen met eerlijkheid en warmte. Dit boek 
beschrijft verdriet maar 
geeft ook hoop. Het 
vertelt een persoonlijk 
verhaal dat iedereen die 
veerkracht na een verlies 
zou willen leren ontwik-
kelen, zou moeten lezen

NIEUWE BOEKEN

KANKERVRIJ
William Cortvriendt

In zijn laastste boek 
Kankervrij legt 
Cortvriendt (die grote 
delen van het jaar in 
Spanje woont)  uit 
wat kanker is en 
onderzoekt hij wat 
mensen zelf kunnen 
doen tegen deze 
ziekte.
Gemiddeld krijgen 

vier op de tien Nederlanders en Belgen 
tijdens hun leven te horen dat ze kanker 
hebben. Dit risico wordt zelfs nog groter 
voor onze kinderen. Kanker is inmiddels 
onze belangrijkste doodsoorzaak 
geworden. William Cortvriendt gaat op 
zoek naar de onderliggende oorzaken over 
het ontstaan. Hij is arts met uitgebreide 
ervaring in onderzoek en vervulde onder 
meer functies als 
medisch directeur 
bij diverse medische 
instanties.

€ 29,95 (eboek € 14,99)

Speciale Kerstactie Boek
Málaga - de leukste trips door stad en 
omgeving
van Else Beekman
van € 22,50 voor €15
Bestellen via de schrijfster: else@inspanje.
nl
.
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N i e u w s  u i t  S p a n j eW E G  I N  E I G E N  D O R P  O F  S TA D     B E Z I E N S W A A R D I G H E D E N

BEZIENSWAARDIGHEDEN EN 
ACTIVITEITEN AAN DE COSTA DEL SOL

In deze tijd waarin versoepelingen afwisselen met restricties vanwege 
de hoge aantallen coronabesmettingen leek het de redactie een goed 
idee om een zeer kort overzicht te maken van de bezienswaardigheden 
en speciale activiteiten van de diverse gemeenten aan de Costa del Sol. 
Bruikbaar in een tijd waarin u niet buiten uw eigen dorpsgrenzen mag 
komen, maar ook voor 
wanneer de maatrege-
len weer versoepeld zijn 
om eens een bezoekje 
te brengen aan mooie en 
leuke plekken aan onze 
Costa. Vanzelfsprekend 
is onze samenvatting ab-
soluut niet compleet. En 
veel aanbevelingen zijn 
wellicht voor de meer 

Fuengirola
• Bioparc 

Niemand houdt ervan om ongelukkige 
dieren in kooien te zien, en je zult ze 
zeker niet te zien krijgen bij deze eer-
steklas familieattractie. Bij het Bioparc 
Fuengirola worden zowel dier als be-
zoeker dichter bij elkaar gebracht. Voor 
bezoekers betekent dit avontuurlijke 
paden door nagebouwd tropisch bos, 
met echte vegetatie en waterpartijen 
zoals watervallen.  
Tickets zijn online verkrijgbaar: Bioparc 
Fuengirola General Admission Day 
Ticket.

• Paseo Maritimo wandeling 
Van Carvajal tot bijna het kasteel So-
hail is in totaal 6,2 km met gedeeltelijk 

een fietspad en natuurlijk veel leuke 
chiringuitos.

• Haven 
Mooie jachthaven met veel kleine res-
taurantjes en ook leuke mogelijkheden 
om boottochtjes te maken.

• Los Boliches 
Wijk aan de oostzijde van Fuengirola 
met eigen centrum, winkelstraat en 
restaurantjes.

• Plaza de la Constitucion 
Het gezelligste plein van Fuengirola. 
Met prachtige kerstverlichting in het 
seizoen.

• Miramar shopping centre 
Mooi groot winkelcentrum aan de 
westkant van Fuengirola met alle voor-
zieningen.

• Kasteel Sohail 
Arabish kasteel uit de tiende eeuw, 
gelegen 38 meter boven zeeniveau 
aan de riviermonding. `s Zomers veel 

concerten.
• Antiek- en curiosa markt, elke zaterdag 

9-14 uur op het feriaterrein (groter en 
interessanter dan menige antiekmarkt).

• Zondagmarkt, elke zondagochtend, bij 
de moskee (vooral nep-merken kleding)

• Baños Romanos (archeologie) – area 
Torreblanca.

Benalmadena
• Castillo Colomares 

Monument voor Columbus, gebouwd 
tussen 1987 en 1994, waarbij ook de 
schepen van Columbus uitgebeeld zijn 
in steen

• Sealife Selwo dolfinarium 
Gelegen in de haven met honderden 
zeedieren als haaien, schildpadden, 
octopussen etc. Zonder vooruitboeken 
Prijzen zijn € 13.50 tot € 16. Ook fantas-
tisch als het regent.

• Oude dorp 
Vol met kleine leuke straatjes en witte 
huizen. Overal restaurantjes en bar-
retjes. Heerlijk om te wandelen en te 
ontdekken.

• Paloma park 
Beroemd en groot park net boven de 
kust in Benalmádena Costa. Vol met 
cactusplanten en ezels, geiten ham-
sters enzovoorts. Dieren wandelen vrij 
door het park. Ruime gelegenheid voor 
drankje en hapje.

• Stupa 
Stupa de Iluminación (van de ver-
lichting) is een levend boeddistisch 
monument gewijd aan de vrede. Geïn-
augureerd op 5 oktober 2003 - hoogste 
stupa van Europa..

• Vlindermuseum 
Beetje buiten Benalmádena Pueblo 
met meer dan 1500 exotische vlin-

doorgewinterde bezoeker 
al meer dan bekend. 

Het leuke is dat u (zelfs als inwoner) nog 
verrast kunt worden met iets wat u niet ken-
de.

Voor de hele lijst geldt dat men zelf moet in-
formeren of de bezienswaardigheid ´open´ 
is. Dat is in deze tijd niet vanzelfsprekend! 
En kijk alstublieft vooraf naar openingstij-
den.

Ook zijn er in bijna alle dorpen en steden 
leuke (rommel)markten. Er valt nog veel 
meer te ontdekken! Laat het ons weten - 
voor een volgend artikel?
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der-soorten. Elke dag open van 10 tot 
18 uur. Entree 10 euro.

• Haven  
Prachtige jachthaven met mooie 
appartementengebouwen en fijne 
restaurants en daartussen honderden 
boten en bootjes.

• Grote rommel- curiosamarkt (rastro) 
elke woensdag 9-14 uur op het feria-
terrein achter Parque Paloma (parkeren 
bij ingang Selwo).

• Teleférico – kabelbaan naar een hoge 
berg in Benalmádena met fantastisch 
uitzicht (en daarboven – met aparte € 
entree - roofvogelshows).

• Museo de Arte Precolom-
biano in Benalmádena 
Pueblo.

Marbella
• Oude binnenstad 

De oude binnenstad van 
Marbella is een prachtig 
labyrint van kleine straat-
jes, rode tegels en witte 
huizen met Plaza de los 
Naranjos als middelpunt

• Alameda park 
Iets ten zuiden van de 

oude stad ligt dit prachtige 
beschutte park met mar-
meren paden, fonteinen en 
verborgen hoekjes. Heerlijk 
om van de zon te genieten 
en ook van een drankje

• Avenida del Mar 
Prachtige brede wandel-
weg die van het Alameda-
park naar het Venusstrand 
leidt met beelhouwwerken 
van Dalí en een veelheid 
aan winkeltjes en bars

• Puerto Banús 
Paar kilometer ten westen 

van Marbella ligt het luxueuze Puerto 
Banús met super jachten, chique bouti-
ques en dure sportauto’s.

• Iglesia de la Cencarnacion 
Prachtige renaissance en barokke kerk 
uit de 18e eeuw. Oorspronkelijk mos-
kee: de kerktoren was ooit een minaret.

• Bonsai museum 
In het iets ten noorden van de oude 
stad gelegen Arroyo de las Represas 
Park. In het in Mudejar stijl gebouwde 
centrum paviljoen met een prachtige 
collectie van bonsai bomen en water-
werken met schildpadden.

• Wandeling in El Juanar 
Enkele kilometers buiten 
Marbella (eigenlijk in 
Ojén) op weg naar Coín 
ligt het refugio de Juanar 
(prima lunches en drank-
jes) met een prachtig 
wandelgebied met 
onder ander de fraaie 
pinsapo dennenbomen.

• Cabopino 
Mooie kleine haven-
plaats omringd door 
prachtig duingebied 
waaronder de be-
schermde Dunas de Artola.

Mijas
• Pueblo 

Hét witte dorp even boven de kust 
gelegen met een veelheid aan smalle 
kronkelende straatje en prachtige 
witte huizen. Overal winkeltjes en 
restaurants, bars enzovoorts.

• Historisch museum 
Interessant klein museum met ook 
verschillende soorten woningen en 
veel over lokale gebruiken. Toegang 
€ 1.

• Miniatuur museum 
In een soort Pipo-wagen met onge-
looflijk kleine items, zoals schilderijen 
op speldeknoppen en veel miniatuur 
objecten. Toegang € 3.

• Ermita de la virgen de la Peña 
Uitgehakt in de rotsen met prachtig 
zeezicht.

• Tuk Tuk 
In plaats van de van oudsher beroem-
de ezeltjes kan men tegenwoordig 
mooie stadstochten maken met een 
elektrische tuktuk..

• Wijnmuseum 
In een privé huis met een tapasbar en 

een mooie wijnkelder. Proeverij met 3 
wijnen en 3 tapas voor € 12 met fraaie 
patio aan de achterzijde.

• La Cala 
Kleine kustplaats behorend tot Mijas 
met mooie stranden en heerlijke 
strandtenten en restaurants. Levendig 
met vriendelijke dorpssfeer.

• Chocolademuseum Mayan Monkeys 
Kleine chocoladefabriek zeven dagen 
per week geopend. Proeverij van 
versgemaakte chocolade met ijs. 
Workshops.

• CAC (Centro de Arte Contem-
poráneo) – klein museum voor 
hedendaagse kunst met vele kera-
miekwerken van Picasso en enkele 
Dalí schilderijen – Mijas Pueblo.

• Toeristische wandelroute (route-
kaartje via VVV of internet) langs 
alle bezienswaardigheden van Mijas 
Pueblo.

Torremolinos
• La Carihuela 

De beroemde oude visserswijk van 
Torremolinos die helemaal geworden 
is tot een zeer gezellig winkel- en 
eetgebied met een fraaie promenade 
waar volop geparadeerd wordt
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• Jardin Botanica Molino de Inca 
Mooie en rustige botanische tuin met 
een oude graanmolen die nu een muse-
um is en een Japanse tuin met volieres.

• Krokodillenpark 
Klein krokodillenpark met kinderboerde-
rij en rondleidingen. Ook café. Vlak naast 
het waterpark..

• Calle San Miguel 
Beroemde en gezellige voetgangers- en 
winkelstraat in het centrum van Tor-
remolinos. Veel kleine en bijzondere 
winkeltjes met kleding en souvenirs.

• Casa de los Navajas 
Bijzonder paleisje in het hart van Bajon-
dillo uit 1925 gebouwd door de familie 
Luque-Navajas, rijk geworden in de sui-
kerriet business. Het paleis is gebouwd 
in neomudejar stijl met mozarabische 
elementen.

Malaga
• Kerstversiering (calle Larios) 

Prachtige kerstversiering en verlichting 
in de oude binnenstad

• La Alcazaba 
In aanvulling op of in plaats van het Al-
hambra is een bezoek aan het Alcazaba 

zeer de moeite waard
• Romeins theater 

In de jaren 50 ontdekt 
tijdens een renovatie in 
een straat waar vroeger 
auto’s reden.

• Kathedraal 
Uit de 16e eeuw op de 
plek van een vroege-
re moskee. De bouw 
duurde zo’n 200 jaar. 
Één van de twee klok-
kentorens ontbreekt.

• Tapastocht 
Een echte tapastocht 
door Málaga is altijd 

een groot succes. In ieder geval moet 
bar El Pimpi daarin opgenomen wor-
den.

• Gibralfaro kasteel 
Gelegen naast het Alcazaba op de 
gelijknamige berg. Kasteel stamt uit 
Moorse tijd.

• Glasmuseum 
De oude ambachtswijk San Felipe Neri 
herbergt een aantal mooie straatjes en 
gebouwen. Een herenhuis uit de 18e 
eeuw is gerestaureerd en grotendeels 
omgebouwd tot glasmuseum.

• Ataranzas markt 

De prachtige centrale voedselmarkt van 
Malaga. Architectuur is samensmelting 
van Moorse oorsprong met 19e-eeuws 
industrieel design.

• Malaga park 
Heerlijk centraal gelegen wandelpark 
met bijzondere bomensoorten die onder 
andere overgebleven zijn van de botani-
sche tuinen van la Concepción.

• Automuseum 
Interessant auto- en modemuseum in 
de oude tabaksfabriek.

• Het Malaga van Picasso 
In de omgeving van het geboortehuis, 
gevestigd in Palacio de Buenavista ligt 
het museum met ongeveer 200 werken 
van Picasso.

• Botanische tuinen van La Concepción 
Engelse landschapstuin van meer dan 
150 jaar oud, aan de noordkant van 
Málaga met meer dan 50.000 (sub)tropi-
sche planten.

• Russisch Museum (naast het auto mu-
seum).

• Carmen Thyssen Museum
• CAC (Centro de Arte Contemporáneo) – 

tijdelijke en permanente collectie.
• Museo de las Collecciones Municipales
• Museo Provincial (in het gebouw La 

Aduana).
• Palacio Episcopal (bisschoppelijk paleis 

– meestal tijdelijke tentoonstellingen).

• Ateneo de Málaga, Plaza de la Consti-
tución) – meestal tijdelijke tentoonstel-
lingen.

• Centro Cultural La Térmica – moderne 
kunst.

• Museo Jorge Rando, eigen werk – 
modern.

• Iglesia de la Victoria y Panteón de los 
Condes de Buenavista (tetrische barok)

• Cementerio Inglés.
• Boulevard Muelle I y El Palmeral de las 

Sorpresas).
• Museo Pompidou
• Wijk Soho – jong, alternatief met urban 

art en veel eet- en tapasgelegenheden 
– (tussen Alameda en de haven).

• Gemeentehuis met elke kerst een 
enorme kerststal – gratis te bezoeken.

Torre del Mar
• Paseo Marítimo 

Veel wandelmogelijkheden op de 
mooie lange boulevard en langs de 
uitgestrekte stranden.

• CC El Ingenio 
Groot en modern winkelcentrum met 
voor ieder wat wils. Gelegen aan de 
afslag van de snelweg.

• Capilla Nuestra Señora del Carmen 
In de Calle Pescadores ligt een prach-
tige kleine kapel die een bezoek meer 
dan waard is.
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• Lunchen in chiringuito 
Zoals in elke kustplaats is een kleine 
lunch in een authentieke strandtent altijd 
leuk om te doen.

Velez Malaga
• Fort uit de 10e eeuw 

Het ‘Fortaleza’ stamt uit de 10e eeuw en 
is gebouwd op de hoogste heuvel in de 
onmiddellijke omgeving. Werd geleide-

lijk aan een Moors verdedi-
gingswerk.

• Casa Cervantes 
Uit de 16e eeuw met prach-
tige gevel met grote balkons 
en gothische elementen. In 
de Calle San Francisco.

• Ermita de Nuestra 
Señora de los Remedios 
Gebouwd in de 17e eeuw 
en prachtig gelegen. Veel 
schitterende fresco’s.

• San Francisco klooster 
Gelegen op het gelijkna-
mige plein. Klooster met 

aangrenzende kerk met prachtige kloos-
tergangen en een opvallen Mudejar 
plafond..

Algemeen
• Acebucha 

Slechts enkele kilometers van Nerja ver-
wijderd, omringd door de Sierra Tejada 
is het ‘verloren dorp’ Acebucha een van 
verborgen schatten in de omgeving.

• Ronda 
Vooral de 18e eeuwse ‘nieuwe’ brug over 
de kloof is fenomenaal. Prachtig stadje 
met oudste arena van Spanje..

• El Torcal 
Prachtig karstlandschap bij Villanueva 
de la Concepción, beter bekend als het 
pannenkoekengebergte met bezoekers-
centrum en volop wandelmogelijkheden.

• Camino del Rey 
Tot voor kort bekend als één van de 
gevaarlijkste paden in de wereld, nu ver-
nieuwd tot een schitterende maar veilige 
wandelweg door de kloof van El Chorro. 

• Comares 
Bergdorp met klimroutes en volop na-
tuur met voldoende adrenaline. Ook de 
lokale gastronomie is aanbevelenswaar-
dig, zoals ‘migas’ met een zoete wijn.

• Grotten van Nerja 

Kathedraalachtige grotten waarin regel-
matig muziek- en dansvoorstellingen 
gehouden worden. Met elektronische 
gids te bezoeken.

• Setenil de las Bodegas 
Dit dorp draagt een berg op zijn rug! 
Overhangende rotsen boven de straten 
in de oude stad met leuke barretjes en 
pleintjes. Een aantal huizen zijn in de 
rotsen uitgehouwen.

• Ojén 
Slechts 10 km van Marbella mooi gele-
gen bergdorp omgeven door het Sierra 
Blanca gebergte met restanten van 
Moors kasteel. 

• Frigiliana 
Een van de mooiste ‘pueblos blancos’ in 
de Axarquia.

• Nerja  
Balcon de 
Europa 
Antiek- en 
curiosamarkt 
– elke zondag-
ochtend.

• Cómpeta  
mooi pittoresk 
dorp, vooral 
bekend van 
Cómpeta Art 
(in het voorjaar) 
en zoete wijn.

• Rincón de la 
Victoria  

Cueva del Tesoro (in de hele wereld 
bestaan maar drie gelijksoortige grot-
ten.

• Moclinejo  
Museo de Arte Contemporáneo.

• Torrox  
Archeologische opgravingen rond El 
FaroTorrox. 
Pueblo – pittoresk dorp.

• Alhaurín de la Torre  
Guzmán tuincentrum – de kerstafde-
ling is elk jaar weer een echt spektakel 
(je kunt er ook lunchen).

• Senda litoral GR92 
Kustwandelweg langs groot gedeelte 
van de Costa del Sol. Moet in totaal 160 
km lang worden.Kijk ook op pagina 42 
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voor de prachtige Málaga gids 
van Else Beekman!
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Restaurante Bing, Paseo Marítimo, Fuengirola
Tel. 952 47 02 18
Als we in Spanje arriveren, eten we altijd eerst bij Bing aan de boulevard van 
Fuengirola. We voelen ons thuis en worden warm welkom geheten in het 
Nederlands door Peiling. Nog moe van de reis genieten we dan van het heerlijke 
Aziatische eten. We wensen Peiling Chou en Bing Liang succes, ook met het 
bezorgen van de maaltijden in de avond.
Afhalen tot 20.30 uur. Elke dag geopend

In dank aangeboden:

Family Barber - Hanneke 
Tel. 608 84 05 96 - Maandag en donderdag gesloten
Vandaag weer terug van de kapper. En ons haar zit prachtig. Mijn vriendin mooi 
kortgekniipt koppie en ikzelf met weer wat kleur en model. Wat kan Hanneke 
toch fantastisch knippen! En de rest natuurlijk.
Gewoon even afspraakje maken en het komt allemaal voor elkaar.. Een beetje 
extra hulp van de NCCS is van harte welkom.

Pirañaconda Japans restaurant, Benalmadena
Tel. 722 85 03 88 - pirinhacondarestaurante@gmail.com
Kent u nog het oude vertrouwde toprestaurant HongKong Aberdeen in de Avda. 
Palmeras (22) in Benalmádena Costa? Albert, zoon van gastvrouw Caroline en kok 
Steven, heeft nu een fantastisch Japans restaurant geopend op deze plek. Met de 
heerlijkste én mooiste schotels! Dagelijks geopend van 13 tot 18 uur.

Advocate Wilma van den Boogaard, Málaga
Tel. 672 10 85 73  Op afspraak. wilmavdboogaard@gmail.com
Wilma is een zeer behulpzame en kundige advocate die bovendien beëdigd tolk/vertaler is 
en die ons geholpen heeft met het oplossen van allerlei ingewikkelde erfenisvraagstukken.
Van harte aanbevolen en graag een duwtje in haar rug!

Restaurant Plankstek, Paseo Marítimo, Fuengirola
Tel. 952 58 34 76.  Elke dag geopend.
Een heel lekker klein restaurant op Zweedse basis met een veelheid aan smakelijke 
gerechten waaronder pizza’s, pasta’s, fajito’s en prachtige biefstukken en heerlijke 
Zweedse gehaktballetjes. In deze tijd aantal topgerechten voor slechts €5!
Goedkoop en heerlijk kwaliteitseten. Met een gezellig drankje erbij!

Plaats uw eigen dankwoord en aanbeveling voor €10
Stuur uw tekst naar: redactie@nccs.es

E r v a r i n g e nA M B U L A N C E  

Toen wij een aantal uren later naar de auto lie-
pen, zei Lily, ‘het lijkt onze auto wel die op een 
takelwagen weg wordt gereden’. Ik antwoord-
de: ‘nee dat kan niet want ik heb de auto goed 
geparkeerd’.
Op de plek aangekomen, bleek inderdaad onze 
auto weg te zijn. De parkeerplaatsen waren af-
gezet met rood/wit lint……toen ik daar ’s morgens 
om 7.30 uur parkeerde NIET. 
In paniek zijn we naar een politieauto gelopen, 
waarin 2 politiemensen zaten die vertelden
dat we daar inderdaad mochten staan. Zij had-
den echter de ruimte nodig en daarom  een 
aantal wagens weggesleept.
Niets aan de hand want de auto zou op loop-
afstand geparkeerd staan en ze gaven ons een 
telefoonnummer…….
Daar wij de Spaanse taal niet zo goed beheer-
sen vroegen wij of zij wilden bellen voor de 
straatnaam. Gelukkig was de politie behulp-
zaam en nam voor ons contact op. De auto 
stond niet dichtbij, maar ergens in de straat Cal-
le Orfila .

Dus wij met een taxi naar Calle Orfila waar na 
een uur zoeken in straten en op parkeerplaat-
sen bleek dat de auto daar niet stond. Uiteinde-
lijk na veel vragen en gebarentaal kwamen we 
na een fikse wandeling terecht bij de Deposito 
Grua. Daar werd ons verteld dat de auto daar 
niet stond, maar op Calle Pacifico.
Nadat wij van de verslagenheid waren hersteld, 
zijn we op zoek gegaan naar een taxi die ons 
naar Calle Pacifico heeft gebracht. En inderdaad 
daar stond onze auto netjes geparkeerd tussen 
een rij andere auto’s. Lily heeft voor de eerste 
keer in haar leven een auto gekust.
We vonden het ongelooflijk wat we hadden 
meegemaakt, maar waren blij dat we onze auto 

weer hadden. Na een drankje en een hapje 
te hebben genomen en vol verbazing alles te 
hebben doorgesproken, zijn we in de auto ge-
stapt. Na een stukje rijden begonnen er een 
paar lichtjes op het dashboard te branden met 
de tekst VSC ( stabiliteit controle ) en TRC ( trac-
tion control ) zoals in de handleiding stond. Ook 
een tekentje Motor Managment was verlicht.
Naar een garage gebeld in Nederland en zij 
vroegen mij: ‘is de wagen versleept’? En werd 
ons geadviseerd de computer uit te laten lezen 
bij een Toyota garage in Spanje. We zijn verbijs-
terd wat ons is overkomen.
Ik ben mindervalide en loop met een stok mijn 
auto te zoeken in straten en op parkeerplaatsen 
waar deze achteraf helemaal niet stond.
Ik zat in een absurde situatie en dat alles alleen 
omdat de politie die plaats wilde reserveren.

Ik, Paul van Laer, wil uitgezocht hebben, hoe de 
wagen op de vrachtwagen is gezet omdat wij 
geen takel hebben gezien en ik niet hoop dat 
de wagen daar met een lier op is getrokken.
Dat is bijna onmogelijk met een automaat in (P) 
park stand. 
.
Als afsluiter wil ik kwijt dat het meer dan schan-
dalig is wat ons is overkomen, temeer daar 
ik slecht ter been ben en wij oudere mensen 
zijn(76 en 71). Daarbij moeten wij ook nog eens 
zelf voor de kosten opdraaien voor 2x een taxi 
en de Toyota garage.

De moraal van dit verhaal: als een vriend of 
vriendin naar het ziekenhuis moet….laat hem of 
haar een ambulance bellen .

Paul van Laer van Bergen Henegouwen
Lily Rensen

m.m.v. Eugénie Dammer

Enige tijd geledeni hebben wij een vriendin naar het ziekenhuis Parque 
San Antonio in Málaga gebracht. Ik was blij dat ik een parkeerplaats vond 
in de zijstraat Paseo Limonar, waar je gratis kan parkeren.
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Hotels in Spanje boren al-
ternatieve markten aan
Nu de toeristen wegblijven uit 
Spanje zoeken hoteleigenaars naar 
nieuwe mogelijkheden om alsnog 
inkomsten te genereren. Een tijde-
lijk dak boven het hoofd blijkt voor 
meer doelgroepen een interessan-
te oplossing te zijn.

Zo kan een hotelkamer een prima uitkomst 
bieden voor telewerkers die op iedere ge-
wenste locatie willen werken, voor men-
sen die door een verbouwing tijdelijk hun 
huis moeten verlaten, voor buitenlandse 
studenten die in Spanje een master doen 
of voor werknemers die met grote regel-
maat op bepaalde locaties moeten zijn. Uit 
nood geboren ontstond het initiatief bij een 
Spaanse hotelketen met vestigingen in het 
centrum van Málaga en Barcelona: bed-
den werden uit hotelkamers verwijderd 
om deze vervolgens te transformeren tot 
kantoorruimten. Zo maken onder ande-
ren telewerkers met kleine kinderen thuis 
dankbaar gebruik van deze alternatieve 
werkplekken die per dag of dagdeel kun-
nen worden gehuurd. 

‘Homtel’
Vervolgens werd ruimte beschikbaar ge-
steld voor gasten die voor langere tijd 
onderdak zoeken en die niet in een ap-
partement willen verblijven maar voor een 
aantrekkelijke prijs gebruik willen maken 
van de faciliteiten van het hotel. Een hybri-
de format dat tot ‘homtel’ (een combinatie 
van home en hotel) werd gedoopt en in 
dit geval bestaat uit een ruime tweeper-
soonskamer met ontbijt, tweewekelijkse 
schoonmaak en wasservice, gebruik van 
fitnessruimte en zwembad voor een be-
drag van 700 euro per maand. 

Om in ieder geval de vaste lasten te dek-
ken en het tot na de coronapandemie te 
kunnen uitzingen zijn meer hoteleigenaars 
in Spanje overgegaan op het verhuren van 
kamers voor langere periodes. Sommigen 
doen dat inclusief hotelfaciliteiten, anderen 
kiezen ervoor alleen de ruimte te verhuren. 
In de meeste gevallen gaat het om een 
tijdelijk aanbod in de hoop dat komend 
voorjaar het coronavirus verleden tijd is en 
het traditionele toeristenseizoen weer van 
start kan gaan, want daarmee wordt nog 
steeds de meeste omzet behaald met een 
bezetting die in Málaga bijvoorbeeld bo-
ven de 90 procent ligt. 

Aantrekkelijk voor buitenlands talent
De leegstand in de Spaanse hotels is bo-
vendien interessant voor het aantrekken 
van talent en professionals uit het buiten-
land. Om dit te stimuleren geeft de Spaan-
se overheid jaarlijks duizenden visa af aan 
buitenlandse investeerders, werknemers 
en zakenlieden. Volgens Francisco Polo 
van España Nación Emprendedora kun-
nen de Spaanse hotels het verblijf van 
deze voor Spanje relevante groep bui-

tenlanders faciliteren en Spanje 
daarmee een sterke concurren-
tiepositie geven.     

K e r s t v e r l i c h t i n g 
Málaga vanaf 27 no-
vember
Een wandeling door het 
centrum van Málaga voelt 
tijdens de kerst als een 
sprookje. Ondanks dat de 
feestdagen van 2020 heel anders 
zullen zijn zet de gemeente alles 
op alles om voor een kerstsfeer te 
zorgen in de Zuid-Spaanse stad.

Daarom ont-
stak Málaga 
op 27 no-
vember de 
uitbundige 
kerstverlich-
ting in het 
c e n t r u m . 
In tegen-
stelling tot 
voorgaande 
jaren zal dit 

vanzelfsprekend en om veiligheidsredenen 
niet gepaard gaan met een groot feest waar 
massa’s mensen op afkomen. Ook is de co-
ronapandemie er dit jaar de oorzaak van dat 
de dagelijkse muziek- en lichtshows in de 
hoofdstraat Calle Larios dit jaar worden op-
geschort. Wel wil de gemeente muziek la-
ten klinken in het stadscentrum. Zo kunnen 
mensen hun kerstinkopen toch nog doen in 
een warme sfeer en met een kerstgevoel in 
deze bizarre periode.

Om ervoor te zorgen dat de kerstverlichting 
door de hele stad van Málaga kan branden, 
is het bedrijf Ximénez Iluminación al in au-
gustus gestart met het ontwerpen van de 
versiering en met het voorbereiden van de 
installatie ervan. Het kerstklaar maken van 
Málaga kost dit jaar wederom rond 1 miljoen 
euro. Doel is om dit jaar nog meer straten in 
Málaga sfeervol te verlichten om zo men-
sen te lokken om de lokale economie een 
kleine boost te geven. 

Langste houten voetgan-
gersbrug van Europa geo-
pend in Málaga
De langste houten brug van Span-
je en Europa werd zondag in 
Málaga geopend voor publiek. De 
voetgangersbrug over de rivier 
Guadalhorce vormt onderdeel van 
het 120-kilometerlange kustpad 
‘Senda Litoral’ langs de kust van de 
provincie Málaga.

De brug is 270 meter lang en 3 meter 
breed en loopt over de rivier Guadalhorce. 
De ‘pasarela peatonal’ is onderdeel van de 
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zogenaamde ‘Senda litoral’, een 120-ki-
lometerlang pad dat de kust van Málaga 
volgt. Hierdoor is het nu mogelijk om 120 
kilometer lang onafgebroken langs de kust 
te wandelen of fietsen. Uiteindelijk wordt 
het kustpad in totaal 180 kilometer lang 
en loopt van het Castillo de la Duquesa in 
Manilva naar Nerja. Op dit moment is 80 
procent al gereed en in gebruik genomen 
en de bedoeling is om de resterende 20 
procent gedurende de zittingsperiode van 
de huidige regering af te maken.

Officiële ceremonie van regiopremier An-
dalusië
Op 27 september j.l. werd de brug officieel 
geopend door de regiopremier van An-
dalusië, Juan Manuel Moreno, in het bijzijn 
van andere hoogwaardigheidsbekleders. 
Moreno vertelde tijdens de ceremonie dat 
deze brug een sociale mijlpaal is en vol-
doet aan het beeld dat Málaga wil uitstra-
len naar de rest van de wereld. “In het begin 
werd gezegd dat het niet mogelijk was om 
deze brug te bouwen vanwege de impact 
ervan op het milieu, maar dankzij doorzet-
tingsvermogen en vindingrijkheid zijn we 

erin geslaagd,” zo vertelde de regiopremier.

Unieke samenwerking tussen gemeente 
Málaga en regio Andalusië
De brug is uniek in zijn soort. Meer dan 200 
ton aan Scandinavisch hout en bijna 15 ton 
aan roestvrijstaal is gebruikt om de langste 
brug van Europa (in zijn soort) te maken 
met een budget van 1,6 miljoen euro. Het 
provinciebestuur van Málaga heeft de helft 
van de brug gefinancierd en de gemeente 
van Málaga nam de andere helft voor haar 
rekening.

Musical ‘Company’ geregis-
seerd door Antonio Bande-
ras
De Spaanse acteur Antonio Bande-
ras brengt volgend jaar zijn eigen 
versie van Stephen Sondheims 
musical ‘Company’ uit 1970 op de 
planken van zijn theater in Málaga. 
Naast de productie neemt Bande-
ras ook de hoofdrol voor zijn reke-
ning.

In de door hemzelf ge-
regisseerde musical 
‘Company’ kruipt Ban-
deras in de huid van 
een felbegeerde vrijge-
zel Robert. De overige 
cast is dezelfde als in ‘A 
Chorus Line’, de musi-
cal waarmee de acteur 
vorig jaar zijn Teatro del 
Soho in zijn geboorte-
stad Málaga inwijdde.

‘Company’ komt in het najaar van 
2021 in het theater en zal naar ver-
wachting minimaal acht maanden 
lang te zien zijn. Banderas heeft 
onlangs de opnames voor de film 
‘Competencia Oficial’ afgerond, 
waarin hij samen met de Spaanse 
actrice Penelope Cruz te zien is. 
Ondanks de aanhoudende coron-
acrisis, hoopt Banderas zijn werk-
zaamheden voor de nieuwe mu-
sical zo goed als het kan voort te kunnen 
zetten. Zo volgt hij samen met zijn team 
alle voorzorgsmaatregelen nauwkeurig op 
en vinden er geregeld gezondheidscon-
troles plaats. Zelf werd Banderas tijdens 
de eerste coronagolf positief getest op het 
coronavirus. 

Geheel eigen versie van oude musical
De nieuwe musical gaat zich afspelen op 
een rond podium dat geheel omringd 
wordt door het publiek. Banderas heeft 
aangegeven een geheel eigen versie van 
Sondheims musical neer te zullen zetten. 
Vanaf augustus volgend jaar starten de re-
petities en in september of oktober moet 
het stuk klaar zijn voor de première. Na 
Málaga trekt ‘Company’ naar Madrid en 
andere Spaanse steden, maar onzeker is 

nog of Banderas ook daar zelf de hoofdrol 
zal spelen. 
Nieuwe theaterseizoen gaat 31 oktober 
van start
Banderas kon zijn team tijdens de nood-
toestand met een tijdelijke werkloosheids-
uitkering ERTE in dienst houden en daarna 
inzetten voor de lancering van zijn eigen 
audiovisuele theaterversie Soho Television. 
Het nieuwe seizoen van Teatro Soho gaat 
op 31 oktober van start met ‘Con lo bien 
que estábamos’ van José Troncoso. Daarna 
volgen onder meer nog concerten van het 
Filharmonisch Orkest van Málaga en een 
benefietgala met Dani Rovira. 

Toekomstplannen voor jong talent
Banderas’ theater in Málaga is het resultaat 
een langgekoesterde droom die werke-
lijkheid werd nadat de beroemde acteur 
in 2017 een hartinfarct kreeg. Momenteel 
is het Teatro del Soho het belangrijkste 
project in zijn leven en maakt hij alweer 
plannen voor een nieuw theater dat een 
podium moet gaan bieden aan jong talent 
van de Hogeschool voor Podiumkunsten 
(Esaem) in Malaga. 
.
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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)



Maar met het oog op het wandelevenement 
had ik wel een horloge aangeschaft dat mijn 
stappen registreerde en daar werd ik dan 
toch behoorlijk fanatiek door. Ik ontdekte 
dat er dagen waren dat ik lang niet aan de 
beoogde 10.000 stappen kwam, vooral als ik 
de hele dag aan het werk was, zittend! Het 
was mijn eer te na om het gemiddelde van 
10.000 stappen niet te halen dus verzon ik 
altijd nog een karweitje met veel lopen of 
ging ik gewoon wandelen. Mijn lief en ik heb-
ben ons ook aangemeld bij de wandelgroep. 
Helaas hebben we nog maar één keer mee 
kunnen wandelen maar het is ons uitstekend 
bevallen: motiverend en gezellig. Bovendien 
kom je op plaatsen die je zelf niet gevonden 
zou hebben.

Wat zo mooi is aan wandelen is dat het bijna 
net zo effectief is als fanatiek sporten. Wan-
delen belast de gewrichten minimaal en er 
vindt geen schoksgewijze belasting plaats 
zoals bij rennen of springen. Het is een trai-
ning die bijna door iedereen te beoefenen is. 
De voordelen voor de gezondheid zijn groot. 
Het is te simpel om waar te zijn maar naast 
gezond eten en voldoende slapen is wande-
len het beste dat je voor je gezondheid kunt 

doen. Lopen is goed voor hart- en longfunc-
tie, het postuur, de spieren en het brein. Be-
kend zijn verhalen over Japanners die lang 
leven, welnu, Japanners lopen de meeste 
stappen per dag. 

Het is bekend dat zitten net zo slecht is als 
roken;  de mens is gemaakt om te bewegen. 
Honderdduizenden jaren geleden zijn we als 
mensachtigen op onze achterpoten gaan 
lopen zodat we beter konden jagen en ver-
zamelen. Mensen liepen 120.000 jaar gele-
den 24 tot 32 km per dag. Naast de gunstige 
effecten op het hart werden ook spieren en 
botten belast. 

Wandelen verlengt het leven. Eén op de 
twaalf sterfgevallen zou voorkomen kunnen 
worden door vijf maal per week 30 minuten 
te bewegen. Dat is de conclusie van de al-
lergrootste studie naar lichaamsbeweging 
ooit. Hierbij werden gegevens van 130.000 
mensen in de leeftijd tussen 35 jaar en 70 
jaar, in 17 landen, geanalyseerd. De gezond-
heidswinst werd niet zozeer behaald door 
krachtoefeningen. Lopen, stofzuigen, de 
vloer schrobben zijn minstens zo effectief als 
het gaat om levensverlenging. 

Ook ik had het afgelopen jaar wat teleurstellingen te verwerken, wij 
allemaal denk ik. We hebben ons zorgen gemaakt over onszelf, over 
onze dierbaren en we hebben veel gemist. En dan mag je nog blij zijn 

dat er niemand van hen ernstig ziek is geworden. Net als voor vele anderen 
gooide corona ook voor mij roet in het eten. Had ik me eindelijk voor de eerste 
keer opgegeven voor de Marbella Four Days Walking, gaat het evenement niet 
door. Erger nog, naar Spanje reizen was dit jaar maar enkele keren mogelijk.

Vanmiddag liep ik nog langs de sportschool 
en zag daar mensen op een band lopen en 
ondertussen naar buiten staren. Eerlijk ge-
zegd begrijp ik nooit waarom ze niet gewoon 
buiten wandelen, dat is toch veel lekkerder? 

Er is nog een reden om te gaan wandelen: 
het is helend voor het brein. Tijdens het lo-
pen, met opgeheven hoofd, is het brein alert. 
De regelmatige tred genereert een cadans 
waarbij zintuigen worden aangescherpt, de 
(hersen) doorbloeding toeneemt en elektri-
sche en chemische communicatie verande-
ren. Hierdoor krijgen de thèta-hersengolven 
de overhand en deze hebben juist gunstige 
effecten op o.a. het geheugen. Ook het leer-
vermogen wordt versterkt. Wandelen gaat 
ook de krimp van de hippocampus tegen 
wat belangrijk is om verouderingsprocessen 
tegen te gaan. 

Ouderen die vaak 
wandelen, scoren 
beter op cognitie-
ve testen en de 
creativiteit neemt 
toe. Beluister ook 
eens de podcast 
‘Feel better, Live 
more’ van neuro-
wetenschapper 
en hersenonder-
zoeker Shane O’-
Mara. In 4 tot 6 
weken iedere dag 
een half uur wan-
delen, kunnen de 
ontstekingswaar-
den in het bloed al 
flink verlaagd wor-
den. Bovendien 
versterkt wande-
len het immuun-

systeem, iets wat we in deze tijd zeker kun-
nen gebruiken. Ook als je overgewicht hebt 
of diabetes, een hartpatiënt bent of hoge 
bloeddruk hebt. Wandelen verbetert altijd 
de conditie, bij iedereen! Verzin slimme din-
gen om meer te wandelen, een klein stukje 
lopen helpt namelijk ook. Zet de auto wat 
verder weg van jouw bestemming, neem de 
trap in plaats van de lift of koop een stappen-
teller. Zoek vooral een wandelmaatje om op 
1 ½ m afstand mee te lopen. Gezellig en het 
schept een band. Ik ga me zeker weer opge-
ven voor de Four Days Walking in 2021. Ho-
pelijk kan het dan wel doorgaan en anders in 
2022. Ik blijf een optimist!

Lenneke Straijer, 
orthomoleculair voedingstherapeut

info@lifeElements.nl

Gezondheid

Wandel je jong in 2021
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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Vol verwachting klopt ons hart
Terecht, want na de dolle ge-

beurtenissen op zijn verjaardag 

van vorig jaar is het ons duidelijk, 

dat Sinterklaas ook maar gewone 

menselijke eigenschappen bezit, 

Iets wat je van dat superbrave 

schijnheilige uitslovertje eigenlijk 

niet verwacht.

Nu had die Sint twee meevallertjes: zijn 
beide zwarte helpers waren geweldig en 
de op papier puike organisatie ging he-
lemaal de mist in. Maar laten we het ge-
beurde nog eens samen doornemen om 
vast in de echte Sinterklaasstemming te 
komen.

Om vier uur zou het feest beginnen en de 
sjokolademelk door het personeel van het 
etablissement worden binnengedragen. 
Maar bij nader inzien had dat personeel 
vrijaf tot vijf uur, zodat het eerste punt op 
het programma een leemte werd. Voor de 
met kloppend hart aanwezige clubleden 
werd de tijd gekort met een geïmprovi-

seerde consumptie en Sinterklaas die reeds 
volledig gesoigneerd in zijn hok zat, kreeg 
nog een extra laagje poeder op zijn gezlcht 
om de tijd te rekken.

Maar al gauw viel er niets meer aan hem te 
verbeteren en aangezien zijn hok hem be-
gon tegen te staan, betrad hij de zaal onder 
de tonen van “Hoort wie klopt daar kinde-
ren?”

Hij was prachtig. Zijn eerwaardig gelaat was 
intussen zo wit geworden dat de sneeuw-
witte baard er geelachtig bij afstak. Ook was 
hij in het verlopen jaar groter gegroeid en 
de extra lengte was link bedekt met een 
strook kant, die de Sint noopte heel voor-
zichtig voort te schuifelen. De vice-voor-
zitter--waarnemend- voorzitter kwam met 
zijn welkomstwoord, waarop Sinterklaas 
hem voor de goede orde vroeg of hij de 
directeur van de Bijenkorf was. De Goed-
heiligman raakte ietwat uit zijn concentratie 
toen hij vernam niet de gast te zijn van dat 
grote concern, maar van een amateurclubje 
aan de Costa del Sol. Hij had dan ook even 
moeite met het Grote Boek en de micro-
foon, maar lag spoedig op de goede koers 
en toen verscheen de sjokolademelk.

Nou zal het een Nederlander niet gebeuren 
dat zijn sjokolademelk koud wordt, dus ie-
dereen ging aan het organiseren en de aan-
dacht voor de priester daalde bedenkelijk. 
De vice-voorzitter-waarnemend-voorzitter, 
hoewel zelf allergisch voor sjokolademelk, 
zwichtte voor de aandrang van de zaal en 
lastte maar weer een consumptiepauze in. 
De Sint die net lekker op dreef begon te ko-
men, was het daar helemaal niet mee eens. 

Hij verhief zich in protest van zijn zetel en ter-
wijl een ieder zich verdrong voor de tafel met 
de sjokolademelk, kwam Kapoentje van zijn 
podiurn af en beende de zaal uit en toen zag 
je dat hij ook maar een mens is: geen spoor 
meer van dat waardig (en voorzichtig} voort-
schuifelen en dat vriendelijk geknik naar alle 
kanten. Niks hoor, het leek wel een beroeps-
voetballer, die vanwege een rooie kaart het 
veld afloopt met van die grote nijdige stap-
pen en een gevaarlijk om zijn voeten wap-
perende strook kant.

En het kon ook eigenlijk niet uitblijven : op 
het trappetje naar zijn hok kreeg de kant-
strook een van zijn voeten te pakken, zodat 
de Goedheiligman struikelend met een rot-
vaart zijn hok binnenschoot en als een ·kleu-
rige hoop textiel landde op de stoel, waaruit 
hij kort te voren zo waardig was verrezen. 
De ijlings toegeschoten Pieten verbleek-
ten zichtbaar bij het horen van de woorden 
die uit de lappenberg omhoog klonken. Ze 
haastten zich de harige warboel op het eer-
waardige gelaat te ontrafelen, waardoor de 
Sint zijn gezichtsvermogen terugkreeg.

Het eerste wat hij In de gaten kreeg in de 
omlijsting van de deur, was de vice-voor-
zitter-waarnemend-voorzitter, die eens een 
kijkje kwam nemen. De grote klndervriend 
sjorde zijn baard onder zijn neus vandaan en 
sprak een tekst die geheel afweek van alles 
wat hij uit het Groot Sinterklazenleerboek 
had opgestoken. De vice-voorzitter-waar-
nemend-voorzitter vond sussende woorden 
en verduidelijkte de reden voor de spoed-
pauze. De Sint dacht met weemoed aan de 
Bijenkorf. “Maar intussen zit ik hier mooi voor 
joker “ bromde de Goedheiligman nog wat 
na en keek vals het hok rond, waaraan hij nu 
wel een verrekte hekel had gekregen.

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

Zijn helpers werkten naarstig aan zijn recon-
structie, er ging nog maar eens een laagje 
poeier overheen,  de kantstrook bleek geen 
schade te hebben en de sjokolademelk 
met boterletter had een iegelijk uitstekend 
gesmaakt. En toen wederom de gezongen 
vraag opklonk, wie er nu weer klopte kin-
deren, was het weer Sinterklaas. Hij was zo 
mogelijk nog mooier dan weleer en schui-
felde en knikte geheel zoals we dat van een 
ordentelijke Sint gewend zijn.

Sans rancune kregen diverse brave cluble-
den kadootjes van hem, zelfs het dametje 
dat de vrijheid nam hem te instrueren met 
de woorden: “Je vergeet ook om ‘over’ te 
zeggen, sufferd ‘,  toen de microtoon weer 
eens op de verkeerde plaats zat, waarna ze 
op zijn Heilige Knie kwam zitten om een ein-
de te maken aan het zenuwachtige heen en 
weer bewegen van de spreekbuis.

Er werd gelachen, gezongen en gedanst en 
er hing een milde menselijke Sinterklaas-
sfeer. De Goedheiligman was ons veel dier-
baarder geworden.

Poco
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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

Bijna nieuwe elektrische vouwfiets 
Wegens overlijden, net 1 jaar oud, nog geen 
150 km op gefietst. Merk: Moma, 20 inch wielen, 
unisex model. Prijs: € 490. Tel. 722 451 409

Te koop:  Weber Spirit Premium S320 
barbecue. Nieuw, nooit gebruikt, gemonteerd, 
inclusief originele afdekhoes en gasfles: € 675. Nieuw 
€ 985. Alhaurin el Grande, +31 653 909 893

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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Graag wil ik werken als schoonmaakster, 
hulp in de huishouding, verzorgster of oppas. Ik 
ben 38 jaar oud en woon in Fuengirola. Spreek 
Nederlands en Spaans. T: 602 102 202

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 Belgisch 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 eenvoudige maar o zo originele 
restaurantje in Torremolinos hadden we 
nooit gevonden als we deze goede tip niet 
gekregen hadden. Caléndula is op zich 
makkelijk te vinden en we konden voor de 
deur parkeren. Het is alleen geen straat 
waar je zo maar langs komt wandelen. We 
hadden voor de lunch gereserveerd en 
bij aankomst zijn meerdere tafels bezet, 
zowel binnen als buiten. Aan de achterkant 
is het terras grenzend aan een steegje. Erg 
leuk maar mag best wat meer aangekleed 
worden. De inrichting van het toilet bleek 
heel bijzonder te zijn, de moeite waard om 
een kijkje te nemen!

We bestelden bij Rosa, die ons bediende, 
water en een fles witte huiswijn: Acontio 
van het huis Toro, een verdejo uit 2019. We 
konden kiezen tussen de kaart op papier 
of middels een QR-code. Hierop staan wel 
30 gerechten waarvan een aantal in een 
kleine of een grotere portie (plato of mini) 
te bestellen is, allemaal in willekeurige 
volgorde. We besluiten om eerst maar eens 
vier gerechtjes te bestellen en dan zien we 
weer verder. De geitenkaassalade was een 
flinke portie, dus beter om met elkaar te 
delen dan voor één persoon in deze setting. 
Maar lekker was hij wel! Verder hadden we 
een mini-burger met originele saus met 
kaas en rucola. Deze was niet bijzonder 
maar wel lekker! Verder kozen we voor 
een originele porra: een dikke koude soep 
uit Antequerra met daarin brood verwerkt 

twee nagerechten van de dag: een potje 
brownie en een potje slagroom milhojas. 
Heel origineel en erg lekker. Kokkin Lorena 
is werkelijk een kunstenares: in een korte tijd 
tovert ze uit de veelzijdige menukaart allerlei 
goed verzorgde gerechten te voorschijn 
die er ook nog eens heel mooi uitzien. Er 
wordt hier met verse producten gewerkt, 
geen restjes dus waar vroeger de tapas van 
gemaakt werden. Dit is zo’n heerlijk restaurant 
waar je niet opgeprikt naar toe hoeft en een 
hele avond ontspannen kunt vertoeven. Bij 
chef Christina waren wij in goede handen.  
De prijs is heel billijk, we betaalden voor ons 
vieren € 80,40 inclusief wijn en water.

Caléndula C/Skal 6 local 3 (Pueblo Blanco) 
29620 Torremolinos tel. 951 104 642, 
calendulatapas@gmail.com

.
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en altijd met ei. Van oudsher met een vijzel 
bereid. Nu dus in tapas uitvoering en dan 
is het een leuk gerecht omdat het anders 
wat zwaar is, en het kippenei is vervangen 
door een kwarteleitje. De soep was lekker 
pittig en goed van smaak. Er was ook een 
bewerking: de porra de naranja. Deze was 
heerlijk zoet en zacht, echt verrassend! De 
Vietnamese rolletjes met zuiglam, het was 
er één, werd heel bijzonder bevonden: 
perfect van smaak, krokant én van binnen 
zacht. Om samen te verdelen was de plato 
Bravas heel geschikt. Een aardappelschotel 
met een pittige saus.

We hadden de smaak goed te pakken 
en kozen voor nog meer gerechtjes. De 
tonijn tartaar, als groter gerecht besteld 
, was toch niet te groot. De tartaar was 
puur en echt vers met een dressing op 
basis van mayonaise en mosterd, maar zo 
smakelijk! Sauzen maken kunnen ze hier. 
De langoustines met hummus waren goed 
op smaak. De Taco de camaron bleek 
gefrituurd en gevuld met zeegroente en 
een reuzengarnaal. Prachtig opgemaakt op 
een namaak stukje krant op een geribbeld 
plateau. De vulling was heerlijk maar de 
taco wat machtig, maar ja, we hadden ook 
al meer geproefd. Dan hadden we ook nog 
costillas: spareribs in een mini portie. Ze 
waren goed klaargemaakt met een saus van 
soja en honing. Om je vingers bij af te likken!

Om de kleine gaatjes te vullen, die er 
eigenlijk al niet meer waren, bestelden we 

CALENDULA - Torremolinos
om de vingers bij af te likken!

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

door anderen getipt. Nieuwe tips zijn heel erg welkom via redactie@nccs.es.

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

Type restaurant: Tapas in een 
modern jasje
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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KRAKERS IN SPANJE (OKUPAS)

U kunt ook een strafzaak beginnen. Strafzaken 
kunnen echter jaren duren. Wél is er een grote 
verbetering gekomen; de officier van jusititie kan 
vanaf 15 september 2020 aan het begin van de 
procedure als preventieve maatregel direct de 
uitzetting van de krakers vragen. Dat is een grote 
vooruitgang!

Wat mag u niet doen? Hoe graag u dat ook zou 
willen, u mag niet het slot veranderen, het water 
en de elektriciteit afsluiten, de woning betreden 
en al helemaal niet de krakers bedreigen. Veel 
mensen leggen alarminstallaties aan en steeds 
meer verzekeringsmaatschappijen nemen in 
hun verzekering nu de dekking voor de proces-
kosten voor uitzetting van krakers op!

 
 Wilma van den Boogaard

Advocate bij  Espejo Saavedra & Van den 
Boogaard Abogados.
Email: wilmavdboogaard@gmail.com

Door de coronapandemie is het aantal illegaal bewoonde huizen in Spanje fors 

gestegen. Veel Nederlanders die een huis in Spanje hebben zijn bang dat hun 

huis door krakers bezet gaat worden. Een lastig probleem.

Wat kunt u doen? Allereerst moet u weten dat 
de Spaanse wet onderscheid maakt tussen het 
kraken van een huis dat als hoofdwoning ge-
bruikt wordt of een tweede huis is en een woning 
die leeg staat. 

Het kraken van uw hoofdwoning of tweede wo-
ning wordt door de Spaanse wet als huisvrede-
breuk beschouwd. Dit is een misdrijf en de straf 
hierop is een gevangenisstraf van 6 maanden tot 
2 jaar indien er geen geweld bij te pas is geko-
men. In geval van gebruik van geweld gaat de 
gevangenisstraf van 1 tot 4 jaar. Gaat het niet om 
uw hoofd- of tweede woning dan wordt er ge-
sproken van een simpele overtreding (usurpatie) 
en is de straf een geldboete. 

Het is niet zo dat de politie niets kan doen. Binnen 
de eerste 48 uur van de bezetting mag de poli-
tie de krakers zonder gerechtelijk bevel arreste-
ren. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de 
rechtmatige eigenaar bent. Krakers zijn natuurlijk 
niet dom en proberen dan ook de eerste dagen 
zo onopvallend mogelijk in de bezette woning te 
leven. 

Na het verstrijken van die 48 uur kunt u alleen 
nog maar naar de rechtbank gaan. In Spanje kunt 
u kiezen tussen een strafrechtelijk of een civiel 
proces. Theoretisch gezien is de civiele weg de 
snelste. De kraker moet binnen 5 werkdagen 
aantonen dat hij een huurcontract of een ande-
re titel heeft. Kan hij dat niet, dan zal hij er binnen 
30 dagen uitgezet worden. In de praktijk duurt dit 
echter op zijn minst 5 maanden. 

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



U I T  D E  K O O K M U T S

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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Helaas geen recept ontvangen van één van onze Smaakmeesters restaurants, 
maar gelukkig konden we nog een lekker gerecht uit de Kookmuts toveren.

RISOTTO MET TONIJN EN PESTO

Bereidingstijd recept: ca. 30 minuten. Voor  4 
personen.

Ingrediënten:
1 visbouillontablet, 
2 uien, 1 teentje knoflook, 
2 courgettes, 
klontje boter of 2 eetl. olijfolie, 
300 gram risotto rijst
1 citroen, 
90 gram pestospread, 
2 blikjes van 120 gram tonijnmoot in olie.

De bereiding is als volgt, 
Breng 1¼ (1,25) ltr. water met het bouillonblok 
aan de kook.

Snipper de uien, snij de knoflook fijn en snij de 
courgettes in blokjes van ca. 1 cm.

Fruit de ui en de knoflook glazig en voeg de 
courgette toe. Bak alles nog 2 min.

Voeg de risotto rijst toe en bak al roerend tot 
de rijst glazig is.

Schenk er al roerend een flinke scheut bouillon 
bij en blijf roeren tot die opgenomen is.

Herhaal dit tot de rijst helemaal gaar is (duurt 
ongeveer 20 min.)

Het mengsel moet dik vloeibaar zijn en het kan 
zijn dat je wat bouillon over houdt.

Pers de helft van de citroen uit en snij de an-
dere helft in plakjes.

Meng de pestospread en de tonijn voor-
zichtig door de risotto en breng dit op 
smaak met het citroensap en eventueel pe-
per en zout.

Verdeel de risotto over de borden en gar-
neer met een plakje citroen en platte peter-
selie.

Eet ze!

 Jeani en Anneke Hoftijzer



Else en ik vonden op goed geluk een 
parkeerplek in Torrequebrada Nueva in 
Benalmádena en wilden naar het goede 
adres gaan zoeken,  toen ik boven mij 
handgeklap hoorde. Nu heb ik mijn mooiste 
jaren achter me, maar ik keek toch omhoog. 
Een man zwaaide heel vriendelijk....voorbij 
was het romantische moment: het was onze 
Piet. 

We deden onze mondkapjes voor en gingen 
de lift in naar de derde etage. Een schone 
Spaanse deed de deur open; Esperanza, de 
vriendin van Piet. We namen plaats op het 
balkon en Piet begon zijn verhaal. Zelden 
heb ik iemand ontmoet die de jaartallen zo 
goed onthoudt.

Veertig jaar heeft hij bij dezelfde firma in de 
havens van Rotterdam als controleur en later 
als rayonchef gewerkt. Omdat ik niets wist 
over havens en schepen en lossen en laden, 
ben ik op Google gaan zoeken.

“Het is een gevaarlijke en verantwoordelijke 
activiteit, waar gespecialiseerde vakkennis 
voor vereist is. Stuwadoors verwerken vooral 
goederen, verpakt in dozen, kratten, kisten, 
vaten en zakken. Tegenwoordig zijn het 
polyvalente stuwadoors die verschillende 
ladingen, goederen verpakt in containers en 
pallets, verwerken.

Massagoed stuwadoors werken met 
gestorte goederen die in bulkschepen 
komen in de vorm van poeders, korrels, 
brokken of stukken. Deze goederen zijn 
onverpakt en los gestort zoals ertsen, granen 
en kolen.

Andere stuwadoors zijn gespecialiseerd in 
de over- en opslag van vloeistoffen, zoals 
ruwe olie en vloeibaar  aardgas. Ze zorgen 
er samen met de cargador voor dat het 
schip zowel in lengte als in breedte (dus 

Dit is het verhaal van een rasechte Rotterdamse “dokwerker” en levensgenieter.

Piet heet officiëel Petrus Josephus Wilhelmus, maar wordt in Spanje gewoon 

met Petrus aangesproken, want “Piet” kunnen ze niet uitspreken.

HET VERHAAL VAN 
PIET WASSEN
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Zowel bij aankoop als verkoop 
van uw huis of appartement

deskundig en vertrouwd
voor het gewenste resultaat

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

• Thuiszorg / Senioren care
• Verhuren van appartementen
• Executeur testamentair
• Voor overige diensten zie onze website

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

Málaga is allang niet meer alleen de 
vliegbestemming voor strandvertier aan 
de Costa del Sol. De Zuid-Spaanse stad 
wordt steeds geliefder. En terecht! De 
perfecte mix van cultuur, gastronomie, 
klimaat en ligging aan de Middellandse 
Zee biedt uiteenlopende mogelijkheden 
voor een erg veelzijdige stedentrip. En dat 
alles op loop- of fietsafstand! In deze gids 
vind je de leukste (dag)trips door de stad 
en daarbuiten in kaart. Of je nu met je gezin 
op vakantie gaat, liever actief je vakantie 
viert of vooral wilt genieten van de lokale 
keuken en de plaatselijke wijnen, deze 
PassePartout reisgids is een aanrader voor 

KERSTACTIE VOOR LEDEN:
MÁLAGA - DE LEUKSTE TRIPS

iedereen die richting 
Málaga reist. 

Auteur Else Beekman 
woont ruim 13 jaar in 
Málaga en verkende de stad en omgeving 
sindsdien niet alleen voor haar eigen plezier, 
maar ook beroepsmatig. Zie ook: InSpanje.nl, 
MeerSpanje.nl en BestemmingAndalusie.nl.

Málaga - de leukste tips door stad 
en omgeving 
kunt u als kerstactie bestellen voor € 15 in 
plaats van € 22,50.
E-mail: else@inspanje.nl  of redactie@nccs.es
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ook diagonaal) qua belading in balans is 
om breken of kapseizen te voorkomen en 
moeten ook letten op de volgorde van het 
lossen. 

Container stuwadoors zijn gespecialiseerd 
in het in- en uitladen van containers, evenals 
het laden en lossen van de containers.
Een sjorder is verantwoordelijk voor het 
vastzetten en losmaken aan boord.

Tegenwoordig is nagenoeg alles 
geautomatiseerd en is het handwerk 
bij overslag nagenoeg verdwenen en 
het meeste wordt overzee in containers 
getransporteerd.

Het  laden en lossen van schepen was een 
zwaar en langdurig werk. Alle vracht moest 
met de hand aan en van boord gebracht 
worden. De lading moest nauwkeurig 
gestuwd worden, zo veilig en efficiënt 
mogelijk, echt vakmanschap. Tegenwoordig 
nemen kranen veel van dit werk over.
Het contract van de dokwerker was geen 
gewoon contract, er werden strenge regels 
gesteld aan veiligheid en vakbekwaamheid 
voor het stapelen van de scheepsladingen”
Tot zover Google.

In Piet’s tijd was er nog geen automatisering; 
hij is o.a. teller,weger en meter geweest en 
moest de waren tellen en wegen /of meten 
voor het laden in een binnenvaartschip. 
Ook controleerde hij de geloste waren. 
Toen hij als ijker werkzaam was moest 
hij met een klein bootje langs zo’n groot 
schip om de uitwatering via ijkplaten op 
te nemen. Op zee is meer zout water dan 
in de haven en gaat het schip omhoog, via 
het Plimsollmerk werd de waterverplaatsing 
bepaald. In de Waalhaven en later de Botlek 

werd met elevatoren gewerkt, die granen, 
veevoeders etc. opzogen in een opvangbak 
van 3000 kg en na weging stortten in 
binnenvaartschepen of silos. In de zestiger 
jaren kwam de automatisering op gang en 
daar had Piet een belangrijk aandeel in. Het 
berekenen van het lossen van ladingen werd 
nu ook makkelijker. Met IBM computers 
konden ze precies de geloste tonnen van 
alle ruimen bijhouden. Daarna heeft hij nog 
jarenlang als rayonchef op  (Europoort) locatie 
en kantoor gewerkt. Toen hij 55 jaar was, kon 
hij dankzij het masterplan van burgemeester 
Bram Peper van Rotterdam in de VUT. Tien 
jaar lang kreeg hij zijn volle salaris. Nu leeft 
hij van de AOW en zijn pensioen en is meer 
dan tevreden.

Na deze uitleg vroegen we hem hoe hij in 
Spanje verzeild geraakt was. Hij wilde al heel 
lang hier gaan wonen, maar zijn vrouw wilde 
niet. Wel gingen ze regelmatig op vakantie 
naar Spanje, van Platje d´ Aro naar Benidorm 
tot Torremolinos. Daar huurden ze dan 
regelmatig  een appartement in La Roca, 
van 1991 tot 2007, soms voor drie maanden, 
soms voor zes.

In 2007 veranderde alles. Samen met zijn 
zoon en diens gezin reden zij terug van 
een bezoek aan Granada en waren op weg 
naar Nerja. Het weer werd slecht en het 
motregende. Een vrachtwagen, die van de 
tegenovergestelde richting kwam, verloor de 
macht over het stuur en de achteroplegger 
schaarde over de weg en klapte tegen hun 
auto. Zijn vrouw en zoon werden op slag 
gedood. Zijn kleinzoon en schoondochter 
waren gewond, hijzelf ook. Zijn been was 
zwaar beschadigd en Piet liet ons de diepe 
littekens zien. Hij had een verbrijzelde hiel, 
maar “daar hebben ze niets aan gedaan”. Vier 
weken werd hij in coma gehouden en na zes 

weken ontsloeg hij zichzelf uit het ziekenhuis.
En nu naar de tegenwoordige tijd...

Het chalet dat hij op de Veluwe bezat, 
verkocht hij en sinds 2015 is hij resident in 
Spanje. Eerst woonde hij in Los Boliches, 
op het kerkplein, maar nu in Benalmádena, 
vlak bij de Mercadona. Ik denk dat het op 50 
meter lopen is, maar hij neemt wel de auto, 
want hij is nu 81 jaar en wandelen is niet meer 
zijn ding. 

In 2012 heeft hij Esperanza ontmoet. Zij 
was de vriendin van een vriend. Piet moest 
voor een begrafenis naar Nederland en 
Esperanza zei, terwijl ze zijn hand pakte: ”Als 
je terugkomt, kom je bij mij macaroni eten”. 
Zo gezegd, zo gedaan en sindsdien zijn ze 
bij elkaar. Ook met Christina, Esperanza’s 
dochter, kan hij goed overweg en zij spreekt 
goed Engels.                                           

Esperanza begrijpt een beetje Nederlands 
en Piet spreekt een paar woorden Spaans. 
Piet begrijpt het 
meeste van wat zij 
zegt, maar “zoveel 
woorden hebben 
we niet nodig”. 
Piet woont in Calle 
Estrella del Mar 
(zeester). Hij kijkt 
hierbij Esperanza 
aan en zegt:” Zij 
is 5 estrellas!” 
Elk woont in zijn 
eigen huis, maar 
uitgaan doen ze 
samen. Allebei zijn 
ze heel blij met 
deze latrelatie. 
Vanwege de 
Covid gaan ze nu 

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

minder uit, maar ze gaan wel regelmatig naar 
de inloopborrel van de NCCS. Piet is sinds 
2007 lid en vindt vooral de reisjes van Ankie 
Dobbelman “perfect”.                                                                    

Piet is hier alleen voor de zon. Hij voelt 
zich hier helemaal thuis en kan zich goed 
vermaken. Dagelijks gaat hij naar zijn café 
en drinkt zijn soberanootje. Als we hem naar 
een negatieve ervaring hier vragen, geeft hij 
een voorbeeld van de Caixabank. Op en top 
bureaucratische ellende, voor velen van ons 
overbekend! 

Maar als hij een positieve ervaring opnoemt, 
straalt hij en zegt: ”Esperanza en de zon”.

Prachtig als je zo op  je eenentachtigste van 
je leven kunt genieten, ga zo door, Piet!

WvdW
EvV



Hugo Broker powered bij Saxo bank

HET TEAM VAN 
BINCKBANK SPANJE & 
PORTUGAL 
- PART OF SAXO BANK  - 
WORDT HUGO BROKER

Al meer dan veertien jaar kunnen de 
Nederlandstalige beleggers van Binck-
Bank in Spanje en Portugal rekenen op 
de expertise van Kaspar Huijsman en 
zijn team. Met ingang van 1 januari 2021 
zal het kantoor in Marbella zelfstandig 
verder gaan als Hugo Broker powered 
by Saxo Bank.

Voor Kaspar Huijsman gaat een droom in ver-
vulling. Hij was betrokken bij de oprichting van 
Alex en zag al vrij snel de unieke kansen van de 
Nederlandse markt in Spanje. In 2006 opende 
hij een kantoor in Marbella en breidde lang-
zaam aan het territorium uit naar andere delen 
van Spanje en Portugal. Inmiddels is met het 
aanbod van Saxo 
Bank ook de in-
ternationale markt 
aangeboord en 
hebben duizen-
den Nederlanders, 
Belgen, Engelse 
en anderstaligen 
de weg naar het 
kantoor in Marbel-
la gevonden via 
de website www.
binckbank.com 
“Onze aanpak hier 
is uniek voor welk 
type bank dan ook. 

Ons team kent velen klanten persoonlijk, we or-
ganiseren vele lokale evenementen en komen 
ook persoonlijk bij onze klanten thuis. Deze aan-
pak blijven we voorzetten!”
Het team in Spanje bestaat behalve Kaspar uit 
marketingmanager Femke Eliza Utrecht, ac-
countmanagers Martin Totté en Taco te Gussin-
klo. De klanten in Spanje die al een Saxo Bank 
rekening hebben via BinckBank Spanje zullen 
weinig merken van de gewijzigde bedrijfsstruc-
tuur, alleen de bedrijfsnaam verandert in Hugo 
Broker. De bestaande beleggersplatformen blij-
ven gewoon beschikbaar en ook de dienstver-
lening voor de Saxo Bank rekeningen in Spanje 
en Portugal blijft op hetzelfde niveau.
De Nederlandstalige klanten met uitsluitend 
een Binck rekening en geen Saxo rekening kun-
nen vanaf 1 december aanstaande terecht bij 
Binck Nederland. Tenzij zij een Saxo Bank reke-
ning openen via Hugo Broker (tot 1 januari 2021 
gewoon nog www.binckbank.com).
Aan de website wordt volop gewerkt, www.
hugobroker.com
Het telefoonnummer blijft hetzelfde + 34 952 
924 011.
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Audicien 
aan huis 
COSTA DEL 

SOL

info@hoorkliniekeikelboom.es

www.hoorkliniekeikelboom.es

Altijd 
goed 

advies 

(0031) 657 103 128 

(0034) 634 825 255 

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

Uw hoortoestel 
thuis afgesteld

UW HOORTOESTEL
THUIS AFGESTELD

Bij ons hoort u thuis

Altijd goed advies

Audician aan huis

COSTA DEL 

SOL

www.hoorkliniekeikelboom.es          Tel. (0031) 657103128
info@hoorkliniekeikelboom.es              Tel. (0034) 643874102
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Al meer dan veertien jaar kunnen de Nederlandstalige beleggers van BinckBank in Spanje en Portugal rekenen 
op de expertise van Kaspar Huijsman en zijn team. Met ingang van 1 januari 2021 zal het kantoor in Marbella 
zelfstandig verder gaan als Hugo Broker powered by Saxo Bank.

Voor Kaspar Huijsman gaat een droom in vervulling. Hij was betrokken bij de oprichting van Alex en zag al vrij snel 
de unieke kansen van de Nederlandse markt in Spanje. In 2006 opende hij een kantoor in Marbella en breidde 
langzaam aan het territorium uit naar andere delen van Spanje en Portugal. Inmiddels is met het aanbod van 
Saxo Bank ook de internationale markt aangeboord en hebben duizenden Nederlanders, Belgen, Engelse en 
anderstaligen de weg naar het kantoor in Marbella gevonden via de website www.binckbank.com  “Onze aanpak 
hier is uniek voor welk type bank dan ook. Ons team kent velen klanten persoonlijk, we organiseren vele lokale 
evenementen en komen ook persoonlijk bij onze klanten thuis. Deze aanpak blijven we voorzetten!” 

Het team in Spanje bestaat behalve Kaspar uit marketingmanager Femke Eliza Utrecht, accountmanagers Martin 
Totté en Taco te Gussinklo. De klanten in Spanje die al een Saxo Bank rekening hebben via BinckBank Spanje 
zullen weinig merken van de gewijzigde bedrijfsstructuur, alleen de bedrijfsnaam verandert in Hugo Broker.  
De bestaande beleggersplatformen blijven gewoon beschikbaar en ook de dienstverlening voor de Saxo Bank 
rekeningen in Spanje en Portugal blijft op hetzelfde niveau. 

De Nederlandstalige klanten met uitsluitend een Binck rekening en geen Saxo rekening kunnen vanaf 1 december 
aanstaande terecht bij Binck Nederland. Tenzij zij een Saxo Bank rekening openen via Hugo Broker (tot 1 januari 
2021 gewoon nog www.binckbank.com).

Aan de website wordt volop gewerkt,  www.hugobroker.com

Het telefoonnummer blijft hetzelfde + 34 952 924 011.

HET TEAM VAN BINCKBANK SPANJE & PORTUGAL PART OF 
SAXO BANK WORDT
Hugo Broker powered by Saxo Bank
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Ik had al maanden geleden foto´s gemaakt van deze prachtige, fel oranje 

bloemen, maar moest om de mooie vruchten te kunnen fotograferen tot 

oktober wachten.  

Punica Granatum

Hoewel ik eigenlijk over bloemen schrijf 
is de combinatie met deze bijzondere 
vruchten erg logisch, omdat ze mooi, lek-
ker en gezond zijn en veel bekender dan 
de bloemen. De granaatappel behoort tot 
een van de oudste gecultiveerde fruit-
soorten en er is door de eeuwen heen al 
heel veel over de granaatappel geschre-
ven. In de Griekse mythologie maar ook 
in de Bijbel en de Koran komt de granaat-
appel vaak voor. Meestal omschreven 
als symbool van vruchtbaarheid en als 
de boom des levens, die eeuwig leven 
schenkt. Zo zijn er tientallen voorbeelden 
van het gebruik van de naam Granatum, 
de stad Granada, de halfedelsteen Gra-
naat (vanwege de kleur van de pitten), 
maar ook het sap waar grenadina limona-
desiroop van werd gemaakt. 
De Punica Granatum is afkomstig uit het 
Midden-Oosten - vooral het huidige Iran 
- en behoort tot de familie van de “Puni-

Gezondheid
B B L O E M E N  E N  P L A N T E N
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caceae”, met de Spaanse naam granado 
en de Nederlandse naam granaatappel. 
De Engelse vertaling van de naam is po-
megranate. Het is een goed droogtebe-
stendige boom die ‘s winters zijn blad 
verliest en maar enkele graden vorst kan 
verdragen. De wilde vorm is meer een 
struik maar u vindt ze meestal als kleine 
boom met een maximale hoogte van 4 
meter. De fel oranje bloemen zijn prach-
tig en hebben een heel aparte vorm. Je 
kunt eigenlijk al de ontwikkeling van de 
vrucht  in de bloem zien. Helaas is de 
bloeitijd erg kort, maar al snel zien we de 
mooie vruchten verschijnen in groenge-
le kleuren, met een beetje leerachtige 
schil, bomvol met heerlijke besjes.
De Punica Granatum houdt van een 
plekje in de volle zon en heeft weinig 

onderhoud nodig. Vroeg in het voor-
jaar begint de boom uit te lopen 
met mooi roodachtig blad, en als de 
bladeren groen worden komen de 
schitterende oranje bloemen, waar-
na al snel de vruchten verschijnen. 
In oktober, wanneer de bladeren een 
mooie gele herfstkleur krijgen en af-
vallen, verkleuren de granaatappels 
van groen/geel naar oranje/rood en 
als de boom ‘s winters kaal is, zijn er 
toch nog de vruchten in herfstkleu-
ren voor op de fruitschaal.

De boom is al eeuwen in cultuur rond 
de Middellandse Zee vanwege de 
vruchten, maar in Nederland werd 
de boom pas in de 18de en 19de 
eeuw bekend door het gebruik van 
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de Punica Granatum als oranjerieplant. 
Ook voor bonsai snoei is de granaatap-
pel boom erg geschikt. Als oranjerie-
plant werd de Punica Granatum gebruikt 
vanwege de mediterrane uitstraling, net 
zoals de sinaasappel, de olijf en de vijg. 
Tegenwoordig zijn ze opnieuw erg popu-
lair. Men verkoopt hier in Spanje en ook 
in Nederland oudere exemplaren in gro-
te bakken voor op het terras of balkon. 
Eigenlijk zijn het oude bomen met krom-
me stammen, die als grote bonsai tot 
leuke decoratieve bomen worden ge-
snoeid. Er is ook een dwergvorm te koop 
die niet veel groter wordt dan een meter 
en erg geschikt is voor het balkon of in 
de tuin, de Punica Granatum “Nana”, wel 
met kleinere vruchten.

Henk Flederus

B B L O E M E N  E N  P L A N T E N K E R S T I M P R E S S I E
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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

 52 

Beste leden, 

Voor velen van u is dit jaar anders verlopen 
dan voorgaande jaren. Bijvoorbeeld ook het 
niet kunnen vieren van de komende feestda-
gen zoals u zou willen.

We hebben allemaal een vreemd jaar achter 
de rug met de nodige restricties op ons “nor-
male” leven. Desondanks gaan wij nu even 
terug naar het “oude normaal”. 

Het jaar 2020 is bijna afgelopen, dus vragen 
wij uw aandacht voor het betalen van de con-
tributie over het jaar 2021. Op de laatste Alge-
mene Leden Vergadering  van 14 maart 2020 
heeft het bestuur voorgesteld de contributie 
te verhogen voor het jaar 2021. Dit voorstel is 
met algemene stemmen aangenomen.      
                         
De contributie wordt  € 60 per jaar voor een 
(echt)paar d.w.z. twee personen op één adres 
en  € 35 per jaar voor alleenstaanden. Voor de 
verzending van het clubblad naar Nederland 

Contributie 2021
 

(of België) wordt een bijdrage gevraagd van  
€ 15 per jaar in de verzendkosten.

Wij verzoeken u het voor u relevante bedrag 
over te maken op het bankrekeningnummer 
van de NCCS:   IBAN NL68 ABNA 0515 5767 
43 of Bankia IBAN ES38 2038 3685 5260 0018 
5335 t.n.v. Club Neerlandes Costa del Sol . 
Vermelding van uw lidnummer is niet nodig.   

Vooralsnog is veel nog onzeker,  onze mooi-
ste bijeenkomst van het jaar, de Nieuwjaars-
bijeenkomst, kunnen we misschien niet orga-
niseren. We kunnen alleen maar hopen dat 
dit gaat lukken voor januari 2021 en we elkaar 
dan gezond en wel kunnen ontmoeten. 

Tot dan wensen wij u fijne feestdagen en…….
blijf gezond! 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Jeani Hoftijzer

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

VAN DE REDACTIE: wegens ziekte van onze schrijver Peter 
Langendam treft u in deze Vliegende Hollander geen artike-
len van hem aan. Wij wensen hem van harte beterschap.



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



Spain: (+34) 951 56 56 56 
UK: (+44) 203 901 2756
Email: info@binckbank.com
www.binckbank.com/hugo-broker

Psst,

Een nieuwe naam. 
Hetzelfde team. 
Dezelfde service en hetzelfde platform voor uw Saxo Bank rekening.

Hugo Broker. U ontmoet hem binnenkort!

Heeft u het al gehoord? 
Hugo is hier!


