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

ledenadministratie. De Junta de Andalucia past 
momenteel twee maal per week de covid-re-
gels aan; afhankelijk van de laatste informatie 
gaan wij proberen, met inachtneming van de 
laatste regelgeving, toch nog leuke dingen te 
organiseren waar ook u aan deel kunt nemen. 
En dat kan momenteel best wat op het laatste 
moment zijn – we zitten immers nog steeds in 
onze corona spagaat .....
 
Nogmaals de beste wensen voor het nieuwe 
jaar en .... blijf gezond!!

Wilmar 
Bliek, 

voorzit-
ter 

Want ja, riepen we midden vorig jaar nog alle-
maal: “2020 is een verloren jaar, maar volgend 
jaar zal alles beter zijn”, nu zitten we in de vol-
gende lockdown en ziet het er niet naar uit dat 
het allemaal snel zal veranderen. Onze nieuw-
jaarsbijeenkomst hebben we teruggebracht 
naar twee speciale inloopborrels en we hebben 
nog geen idee of we met koningsdag  eindelijk 
weer eens groots kunnen uitpakken. 

Maar toch hebben we tot nu toe best geluk ge-
had met de club. De dag na de autopuzzelrit 
ging het hele gebied waar de tocht werd ver-
reden op slot en in januari ging de zaak groten-
deels dicht twee dagen na de tweede nieuw-
jaarsinloopborrel. Met deze evenementen 
hebben we toch een aardig aantal leden een 
leuk weekeinde/leuke middag geboden en we 
hebben gelukkig covid buiten de deur kunnen 
houden. Dat laatste was misschien meer geluk 
dan wijsheid maar iedereen deed z’n best de 
regels zo veel mogelijk na te leven – waarvoor 
dank.

De DVH ijlt altijd wat na bij de actuele gebeurte-
nissen maar onze nieuwsbrief verschijnt eens in 
de veertien dagen en, indien nodig, nog vaker. 
Hierin proberen we u op de hoogte te houden 
van de actuele omstandigheden. Mocht u de 
nieuwsbrief niet ontvangen dan is het zaak even 
uw correcte e-mailadres door te geven aan de 

Het voorwoord van de voorzitter in het eerste nummer van het nieuwe jaar 

moet natuurlijk beginnen met een nieuwjaarswens voor al onze leden. Mede 

namens het gehele bestuur wens ik u het allerbeste voor 2021 met een goede 

gezondheid en hopelijk snel weer de nodige vrijheid.

Corona blijft ons leven 
beheersen

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

René de Veer – Marbella
Rudy van der Krogt – Fuengirola
Jos Fakkeldij – Casarabonela
Paula Fakkeldij - Casarabonela 
Frans Ammerlaan - Canillas de Aceituno 
Britta Hulsebosch – Torremolinos

NIEUWE LEDEN december / januari

E V E N E M E N T E N

ZATERDAG 27 MAART 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

In Finca Los Cabelleros, Benalmádena
Aanvang 10.30

Afhankelijk van de nader aan te kondigen 
maatregelen en de situatie per eind maart. 
U wordt per nieuwsbrief op de hoogte ge-
houden van de nieuwste ontwikkelingen en 
mogelijkheden.

DINSDAG 27 APRIL 
Koningsdag

Plaats nog onbekend

Afhankelijk van de nader aan te kondigen 
maatregelen en de situatie per eind maart. 
U wordt per nieuwsbrief op de hoogte ge-
houden van de nieuwste ontwikkelingen en 
mogelijkheden.

Rob Holla - La Herradura
Yvonne de Kok –Walter – Málaga
José Huisman  - Benalmádena
Rudolph Hoeben - Arroyo de la Miel
Marion Hoeben – Arroyo de la Miel

 

B E S T U U R

Overleden: Thea van Lijf - Houter – Torreblanca
Ben Wiersma - Torre de Benagalbón
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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

Thea van Lijf - Houter
De eerste keer dat ik Thea zag was 

in de haven van Fuengirola. Ze voer 

met haar man Chris al zes jaar over 

de Middellandse Zee vertelde ze 

toen we in gesprek raakten. 

Ze zochten een huis in Torreblanca 

en laat ik daar nu net wonen!  Kort-

om, dat  huis lukte al gauw, we raak-

ten bevriend en ik introduceerde 

hen in de Nederlandse club.

Chris werd na een paar jaar be-

stuurslid van de NCCS en zorgde 

voor de evenementen. Thea dans-

te op een feest ter ere van het zo-

veeljarig bestaan enthousiast mee 

in een dansgroepje onder leiding 

van Beppie Schaap. Ik zie Thea nog 

voor me; vrolijk met haar benen in 

de lucht bij de charleston.

Later, bij een bestuurswisseling, nam zij 
het stokje van Chris over en kwam als 
bestuurslid in de evenementencom-
missie, samen met mij. Onze eerste ex-
cursie was nou niet bepaald een suc-
ces. De beloofde gids was er niet en het 
regende alle dagen! Bibberend zaten 
we in een koude koffietent, de nauwe 
steile straatjes van Chefchuan waren 
veranderd in snelstromende riviertjes. 

Door het slechte weer moesten we 
terug op een andere boot, waar het 
grootste deel van de medereizigers 
zeeziek over de railing hing! Maar Thea 
liet zich niet ontmoedigen en bleef 
met steeds meer succes de evene-
menten beheren.

Bij de volgende bestuurswisseling 
bleef zij aan boord, oftewel aan de bak 
bij de club als secretaris. Die taak was 
Thea van Lijf op het lijf geschreven. 
Haar notulen en jaarverslagen waren 
een genot om naar te luisteren door 
de humoristische, spitse stijl.

Helaas aan alles komt een eind...soms 
te vroeg. Eerst stierf Chris, nu 10 jaar 
geleden....en nu is Thea ons ook ont-
vallen.

Ze heeft de laatste tijd de clubactivi-
teiten niet meer bezocht. Ze trok zich 
overal van terug...had veel lichame-
lijke belemmeringen en  werd daar-
door steeds minder actief. Na een 
moeizaam ziekbed met veel vallen en 
opstaan is ze nu eindelijk van alle pijn 
verlost en is ze heel rustig ingeslapen.

Lieve Thea...ik zal me je altijd blijven 
herinneren als de sprankelende, spits-
vondige, geestige vrouw en vriendin 
die je was!

Else v.V.

N i e u w s  u i t  S p a n j eI N  M E M O R I A MK 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 nogmaals een mooi 
en gezond 2021!



Torre Vigía El Cantal - La Cala del Moral

C U LT U U R / N AT U U R  W A N D E L I N G
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Even buiten het stadscentrum van Tor-

remolinos – tegen de snelweg AP-7 aan 

– ligt deze niet zo bekende botanische 

tuin met natuurlijke bronnen. Het park van 

meer dan 4 hectare is ontstaan rond de-

17de-eeuwse korenmolen ́ Molino de Inca´ 

en herbergt tevens een klein museum. De 

naam heeft niets te maken met de bevol-

kingsgroep die vanaf de 13de eeuw leefde 

rond de stad Cusco in Peru, maar met de 

stichter/eigenaar van de molen Joseph 

de Inca Méndez de Sotomayor, die op 8 

augustus 1700 vergunning kreeg om de 

MOLINO DE INCA
JARDÍN BOTÁNICO - TORREMOLINOS

– aan de Camino de los Pinares - is een 
tappunt waar veelal locale bewoners 
graag hun meegebrachte waterflessen 
vullen met volgens hen het beste water 
van Torremolinos. Ook bevindt zich in dit 
bosgebied de kleine kapel ´Ermita de 
San Miguel Arcángel´, waar elk jaar de 
Torremolinos-bedevaart wordt gehouden 
en de wandelroute ´Camino del Agua´ 
begint. Verder is er de gemeentelijke 
kwekerij waar u als particulier ook kunt 
kopen en op korte afstand bevindt zich 
het Feria-terrein van Torremolinos, waar 
de wekelijkse markten gehouden worden. 
Elke donderdagochtend de weekmarkt 
en elke zondagochtend de rommelmarkt. 
Genoeg redenen dus voor een bezoek aan 
dit interessante stukje Torremolinos.

U vindt de Molino de Inca zoals gezegd 
vlakbij de snelweg. Komende vanuit het 

westen: volg de AP-7 richting Torremolinos 
(vanuit het oosten zowel A-7 als AP-
7) – afslag én rotonde: volg Palacio de 
Congresos - dan na 200 meter 1e weg 
rechts - na ca. 300 meter ligt de ingang van 
het park Molino de Inca aan de rechterkant. 
Vanuit Torremolinos: volg de Camino de 
los Pinares - aan het einde bij een scherpe 
bocht naar rechts bevindt zich de Molino 
de Inca aan de linkerkant. Er is voldoende 
parkeergelegenheid in de buurt. Voor een 
bezoek aan het park en museum vraagt men 
een kleine entreeprijs (informeer vooraf svp 
de openingstijden, omdat in deze corona-
tijden niets meer vanzelfsprekend is).

Wij beginnen onze rondwandeling - met 
verkregen plattegrond – links van het 
loket en worden aangenaam verrast door 
een prachtige palmentuin met waterpartij, 
moderne en klassieke beelden en veel 

 8 
WWW.NCCS.ES  9 

korenmolen te bouwen.

In het kader van het ons 
zelf opgelegde wekelijkse 
culturele uitstapje (in dit geval 
rijkelijk omgeven met natuur) 
leek het ons een goed idee 
deze bezienswaardigheid 
en de omgeving eens aan 
een grondig onderzoek te 
onderwerpen.

In het bosgebied rond het 
park met voornamelijk 
dennenbomen - bekend 
als ´Los Pinares´ - zijn meer 
bronnen. Bij de picknickplek 
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watergekletter van fonteinen en van de 
korenmolen. Het park heeft bijna 1000 
plantensoorten, waaronder 150 variëteiten 
van palmbomen en tevens eeuwenoude 
exemplaren van Araucaria, Eucalyptus, 
Ficus en een 1000 jaar oude olijfboom. 

Voor het water, de molen en de bronnen is 
in het hele park een hoofdrol weggelegd. 
Na meerdere rondjes in dit eerste deel van 
het park over verschillende paden en langs 
prachtige planten en bomen gelopen te 
hebben, vervolgen we onze weg – langs de 
achterzijde van het park rechts omhoog - en 
passeren mooie uitzichtpunten. 

Aansluitend zien we een verzameling uilen 
in volières van klein tot enorm groot en 
komen zo bij een van de oorspronkelijke 
´bron´ gebouwen, de ´Albercón del Rey´ 
(letterlijk: groot reservoir van de koning). 
Dit bassin werd in februari 1926 bezocht 
door koning Alfonso XIII, vandaar de naam. 

C U LT U U R  /  N AT U U R W A N D E L I N G

Achter dit gebouw - en nog een 
beetje omhoog - bevindt zich een 
mooie Japanse tuin. Weer naar 
beneden via de andere kant van het 
park komen we bij een doolhof met 
een diameter van 50 meter en een 
enorme Araucaria in het midden. 
Achter het doolhof – enigszins 
verscholen- ligt het tweede 
brongebouw waarin we kunnen zien 
hoe de ondergrondse waterwegen 
gekanaliseerd werden. 

Elk hoekje van het park is benut 
en levert vaak weer een verrassing 
op in de vorm van een waterwerk, 
kunstwerk, prieel of molensteen. 

Verder naar beneden komen we 
op het pleintje in Andalusische 
stijl - waar het loket is waar 
we begonnen zijn - met het 
gerestaureerde molengebouw, nu 
ingericht als klein museum. Binnen 
zien we een uitgebreide collectie 
molenattributen en een serie 
werkende miniatuuruitvoeringen 
van korenmolens. Boven is het 
ingericht als molenaarswoning en er 
stroomt ook nog water dwars door 
het gebouw. 

Alles bij elkaar genomen een 
interessante bezienswaardigheid 
die iets vertelt over de natuur, de 
cultuur en de geschiedenis van 
deze regio. Veel plezier met deze 
cultuur-/natuurwandeling!
nstwandeling!

Paul Veldhuizen

.
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N i e u w s  u i t  S p a n j eD I E R E N O P V A N G     A A N  D E  C O S TA  D E L  S O L

DIERENOPVANG 
AAN DE COSTA DEL SOL
Al sinds jaar en dag wordt door allerlei organisaties speciale zorg ver-
leend aan de nog steeds veel te vaak slechte omstandigheden waarin 
zwerfhonden in Spanje terecht komen. Nog regelmatig wordt een nest-
je pasgeboren poesjes 
ergens gevonden of een 
paar ongewenste pup-
pies over een hek gezet..

Deze organisaties zijn een doorgangska-
naal geworden voor verlaten, verwaar-
loosde, zieke en gewonde honden en 
katten.

Ze helpen deze organisaties om deze 
kansloze dieren aan een onderdak te 
helpen. In oktober 2008 is de organisa-
tie Arca Noah van start gegaan, mede 
dankzij de vruchtbare samenwerking 
met diverse instanties en organisaties en 
de toenemende adopties in de loop der 
jaren. 

Sinds 2008 is voor meer dan 10.000 die-
ren een goed tehuis gevonden. Als or-
ganisatie kan Arca Noah  zich officieel 
en publiekelijk profileren. Ook proberen 

ze meer druk uit te oefenen op de be-
trokken Spaanse instanties zoals de die-
renbescherming e.d. Ze hopen via hun 
organisaties en de media de politiek te 
kunnen beïnvloeden, zodat de ‘beest-
achtige’ omstandigheden waarin een 
aantal dieren in Spanje nog steeds leven, 
snel tot het verleden behoren. Ook die-
ren hebben immers recht op een liefde-
vol en respectvol leven. Ze werken met 
gastgezinnen in Spanje: de dieren ver-
blijven in deze Spaanse gastgezinnen tot 
ze geadopteerd zijn niet in Nederland of 
België.

Christel en Luc hopen dit werk nog lang 
te kunnen voortzetten en hebben de me-
dewerking van een gemotiveerd, ener-
giek en enthousiast team vrijwilligers.

De honden zitten bij Arca Noah niet in 
kennels. Er zijn verschillende perceeltjes 

geconstrueerd en er komen nog steeds 
departementen bij, met elk de nodige 
beschutte slaapruimte, een speciale war-
me kamer voor de puppies, een speciale 
ruimte met infrarood lampen voor de bo-
relingen, een departement voor de oudjes 
die op pensioen zijn en voor de grotere 
pups en volwassen hondjes een grote 
speelwei. 

Arca Noah beheert tegenwoordig ook een 
charity shop in Alhaurin el Grande (arcano-
ahcharity op facebook), die van maandag 
tot vrijdag open is van 10 -14 uur. De win-
kel is vlakbij het Centro de Salud gelegen, 

tegenover de tapasbar El Descorche. Ze 
kunnen echt alles gebruiken: kleding, keu-
kenspullen, etc. etc.

Alle hulp en giften zijn meer dan welkom. 
Voor meer informatie over Arca Noah: ar-
canoah.eu

Triple A - Marbella
Triple A in Marbella, op de weg naar Ojen, 
is een grote dierenopvang waar gezorgd 
wordt voor honderden honden en katten 

Aan de Costa del Sol zijn ook 
een aantal organisaties actief 
die zich bezig houden met de 
zorg voor honden, katten, ezels 
en nog andere dieren. Veel van 
de honden komen uiteindelijk 
in Nederland of België terecht 
via een soort hulpprogramma 
waarbij toeristen of andere reizigers op een 
vlucht naar Nederland een hond meene-
men die daar overgedragen wordt aan zijn 
nieuwe eigenaar.

Onder deze organisaties zijn ook enkele 
met Nederlands(talige) medewerkers. Aan 
hen besteden we hieronder wat extra aan-
dacht.

Arca Noah - Alhaurín
Arca Noah is het Spaans voor ark van Noah, 
en is de naam die Christel en Luc De Block 
gekozen hebben voor hun organisatie ter 
opvang en (her-)plaatsing van honden en 
katten.  Zij wonen sinds 1999 in Zuid- Spanje 
en werken met diverse organisaties samen. 
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en één hangbuikzwijntje:  Berto.

Diana Luchies zet zich al vele jaren in voor 
het dierenwelzijn bij deze organisatie. 

Zij vertelt met veel liefde over haar werk:
“De gemeente Marbella heeft de afde-
ling Sanidad die alle dode maar ook los-
lopende dieren van de straat haalt. Deze 
komen allemaal bij ons in Triple A waar 
wij checken of ze een mi-
crochip hebben zodat wij 
het baasje kunnen bellen 
met het goede nieuws dat 
hun huisdier gevonden en 
veilig is. Maar ook de helaas 
vele dode, aangereden die-
ren komen bij ons terecht. 
Deze kijken wij uiteraard ook 
na op een microchip om de 
eventuele eigenaar op de 
hoogte te stellen. Wij heb-
ben het geluk vele trouwe 
vrijwilligers te hebben, want 
zonder deze mensen is het 

geen haalbare kaart. Buiten de vrijwilligers 
hebben wij ook een aantal vaste krachten 
nodig voor het 2 x per dag schoonmaken 
van de kennels, eten geven en te zorgen 
dat het goed gaat met de dieren.’

Ook dierenartsen zijn elke dag aanwezig 
om de vele dieren te castreren en sterili-
seren maar ook om de zieke en gewonde 
dieren goed te verzorgen. 

Triple A heeft  het geluk dat zij over een 
aantal hondentrainers beschikt die hel-
pen met honden die gedragsproblemen 
hebben of trauma’s uit hun verleden. Deze 
dieren krijgen alle tijd om weer de hond 
te worden die ze waarschijnlijk ooit waren.  
Daarna zijn ze klaar voor adoptie en hope-
lijk mogen ze dat mooie mandje krijgen.
In het asiel zijn honden en katten die er al 
jaren zitten en gewoon mogen blijven tot 
er toch een keer ook voor hen een baasje 
komt. Het asiel werkt samen met diverse 
organisaties in andere landen zoals Duits-
land, Finland, Zweden en natuurlijk Ne-
derland (AINF) 
Zij zoeken ook baasjes voor de dieren, 
doen huisbezoeken als dat nodig is en 
werken met contracten en nazorg. Zonder 

deze organisaties zou Tri-
ple A een groot probleem 
hebben met de vele dieren 
die zij hebben dus zij zijn 
hen enorm dankbaar ! 

Diana zelf is verantwoorde-
lijk voor de website die 3 x 
per week wordt bijgewerkt.

Helaas zijn er nog te veel 
mensen die hun honden 
en katten niet laten cas-
treren en dat is een groot 
probleem: Daardoor blijven 
er ook steeds puppies en kittens binnen 
komen die op straat worden gevon-
den of in een doos bij de vuilnisbakken. 
Soms, met wat geluk, wordt zo´n doos 
bij het asiel afgezet of zelfs binnen afge-
geven.

Triple A is een grote organisatie die zich 
staande houdt door donaties, lidmaat-
schappen, evenementen en dergelijke. 
Ze krijgen nu ook wat ondersteuning 
van de gemeente maar dat is altijd snel 
weer op.

Het asiel kost ruim 30.000 euro per 
maand. Dit is personeel (dat heel weinig 
betaald krijgt maar werkt vanwege een 
passie voor dieren) eten,  medicijnen, 
bezoeken aan gespecialiseerde dieren-
artsenpraktijken, voor X-rays en nog veel 
meer omdat zij dit niet in huis hebben. 
Gelukkig wordt er wel vaak een speciale 
prijs berekend!

Alle dieren die binnen komen worden 
behandeld tegen wormen en vlooien en 
krijgen hun vaccinaties. Ook worden ze 
snel  gecastreerd of gesteriliseerd. Ver-
der hebben een aantal dieren speciale 

voeding nodig. Vaak is dit heel dure voe-
ding en daardoor  een enorme kosten-
post voor het asiel.

Wij zijn altijd op zoek naar meer spon-
sors, ook als u zelf geen hond kunt 
adopteren dan kunt u virtueel een hond 
of kat adopteren. Daar krijgt u dan ook 
een contractje met foto bij, dus op die 
manier kunt u ook die dieren helpen.

Al deze informatie is te vinden op onze 
website www.tripleamarbella.org Deze 
is in het Engels en Spaans.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
ook altijd terecht bij mij op diana@tri-
pleamarbella.org

ACE Charity
‘Je kunt niet alle honden van de wereld 
redden, maar de wereld van één hond’

Ace Charity (Animal Care España) zet 
zich in tegen het mishandelen en doden 
van (zwerf)honden in Zuid-Spanje. De 
organisatie heeft een Refugio in Mijas 
Costa onder leiding van Fabienne Pau-
qes en Ton van den Broek en werkt sa-
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men met de Protectora de Animales in Al-
geciras. Samen bieden zij onderdak en zorg 
aan zo’n 500 tot 600 honden, straathonden 
en jachthonden, die aan een wisse dood 
wisten te ontsnappen, fokteefjes en ach-
terblijvers van mensen die zijn verhuisd.

Ook koopt ACE honden vrij uit de vele 
dodingsstations (Perreras) die er in 
Zuid-Spanje nog zijn en zijn ingesteld 
door de Spaanse overheid om de over-
last aan te pakken.

Alle honden van ACE krijgen dagelijks 
de verzorging die ze nodig hebben, 
zoals voedsel en medische zorg.  Elke 
hond; ziek, oud of met een handicap 
krijgt een eerlijke kans. Een team van 
vrijwilligers en studenten van verschil-

lende opleidingen dierenverzorging 
en diergeneeskunde registreren en 
verzorgen de honden.

Bent u op zoek naar een leuke fa-
miliehond, een sportieve hond of 
een gezelschapshondje dan moet 
u zeker eens op onze website kij-
ken. Er staat van iedere hond een 
profiel met foto’s en soms ook een 
filmpje. Wanneer de hond wordt ge-
adopteerd verlaat hij de opvang met 
een paspoort, chip, inentingen, is hij 
getest op ziektes en gecastreerd of 
gesteriliseerd.

U kunt vanuit Malaga een hond mee 
laten vliegen. Dit is eenvoudig en 
voor u zijn er geen kosten aan ver-
bonden. Als u vanuit Malaga vliegt 
op de luchthavens van Amsterdam, 
Rotterdam, Eindhoven of Zaventem 
kunt u honden meenemen. 

Meer informatie op de website: 
www.ace-charity.org
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   B E Z I E N S W A A R D I G H E D E N

Over Tante Ka, de biggendriver en anderen
Ron Semeijn

De auteur is een meester in het beschrijven 
van situaties van de tijd dat er nog geen mo-
bieltjes waren, het normaal was om in de va-
kantie in een tuinhuisje te bivakkeren, militaire 
dienst nog bestond en het gebruikelijk was dat 
je als jongere op dansles ging. We hebben re-
gelmatig zitten grinniken om de soms bizarre 
gebeurtenissen die met veel taalgevoel zijn 
verwoord.

Een vrolijke terugblik
Ron Semeijn blikt met liefde terug op een 
jeug in de jaren vijftig en zestig in Amsterdam 
en een diensttijd elders. Een tijd waarin men 
nog geregeld moest sappelen en sjacheren. 
De losse, humoristische anekdotes die de au-
teur met kennelijk veel plezier aan elkaar rijgt, 
zorgen voor een paar uur vrolijke ontspanning 
met een glimlach.
Wie groot is geworden in die tijd kan in dit boek 
waarschijnlijk veel herkenbaars vinden.

.

Over Tante Ka...

Over Rob Thans

Mag ik mij even voorstellen?

Ik ben Ro Thans, fysiotherapeut en specialist in 
shockwavetherapie.

Deze innovatieve therapie is een pijnvrije be-
handeling om chronische verkalkingen in 
spieren en pezen te vergruizen. Daardoor ver-
dwijnt de pijn en verbetert de functie.

Geen injecties of medicatie is nodig.

Spedifieke indicaties zijn hiespoor, tennis- en 
golferselleboog en verkalkingen in de pezen 
van de schouder en heup.

Ik werk in een Spaanse kliniek in Marbella op 
maandag en donderdag.

In het algemeen zijn vier tot acht behandelin-
gen nodig.

Clinicia del Pie Alvarez, Avenidag del Mar nr 7, 
Edificio Solymar, bajo. in Marbella.
Telefoon: 622 667 563.

Rob

Advertorial
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Het team van BinckBank 
Spanje & Portugal gaat solo!
Al ruim 14 jaar kunnen de Neder-
landstalige beleggers van Binck-
Bank in Spanje en Portugal reke-
nen op de expertise van Kaspar 
Huijsman en zijn team. Per 1 januari 
gaat het kantoor in Marbella zelf-
standig verder als Hugo Broker 
powered by Saxo Bank. Voor Kas-
par Huijsman gaat een droom in 
vervulling. Hij was betrokken bij de 
oprichting van Alex en zag al vrij 
snel de unieke kansen van de Ne-
derlandse markt in Spanje. In 2006 
opende hij een kantoor in Marbel-
la en breidde het servicegebied 
langzaam uit naar andere delen in 
Spanje en Portugal.

Inmiddels is met het aanbod van Saxo 
Bank ook de internationale markt aange-
boord en hebben duizenden Nederlan-
ders, Belgen, Engels- en anderstaligen de 
weg naar het kantoor in Marbella gevon-
den via de website www.binckbank.com.  
“Onze aanpak hier is uniek voor welk type 

bank dan ook. Ons team kent veel klanten 
persoonlijk, we organiseren tal van lokale 
evenementen en komen ook persoonlijk 
bij onze klanten thuis. Deze aanpak blijven 
we voorzetten!”

Huijsman vindt zichzelf een gelukkig man. 
“Jarenlang heb ik mijn passie voor beleg-
gen kunnen combineren met het runnen 
van het kantoor in Spanje. In loondienst 
maar wel vrijwel volledig zelfstandig. Toen 
we afgelopen voorjaar de kans kregen er 
helemaal een zelfstandige onderneming 
van te maken besloten we de stap te zet-
ten. En ik zeg bewust ‘we’ want we hebben 
hier een hecht team opgebouwd.”

Hij vervolgt: “Maandenlang zijn we bezig 
geweest allerlei berekeningen te maken 
en de procedures met de Spaanse finan-
ciële toezichthouders af te handelen. We 
hebben gekozen voor de naam Hugo Bro-
ker. Het is de naam van een echte persoon 
en met opzet met een U in het midden 
want U staat centraal. Behalve de naam 
verandert er voor de klanten vrijwel niets. 
We zijn nu écht een zelfstandige broker 
voor Saxo Bank”, vertelt Kaspar.

Weinig gevolgen voor klanten
De klanten in Spanje die al een Saxo Bank 
rekening hebben via BinckBank in Spanje 
zullen weinig merken van de gewijzigde 
bedrijfsstructuur, alleen de bedrijfsnaam 
verandert in Hugo Broker.  De bestaande 
beleggersplatformen blijven gewoon be-
schikbaar en ook de dienstverlening voor 
de Saxo Bank rekeningen in Spanje en Por-
tugal blijft op hetzelfde niveau.

Klanten met een Binck rekening kunnen 
sinds 1 december terecht bij Binck Neder-

land voor al hun vragen over beleggen. 
Omdat BinckBank is overgenomen door 
Saxo Bank zullen in de toekomst alle Binck 
rekeningen sowieso worden overgezet 
naar een Saxo rekening, in dat geval met 
de support vanuit Denemarken. Mensen 
die liever door het team in Spanje en Por-
tugal te woord gestaan worden kunnen 
via de website van BinckBank een Saxo 
rekening openen. Tezijnertijd kan dit via de 
website van Hugo Broker.

Het telefoonnummer blijft hetzelfde +34 
952 924 011. Hugo Broker is te volgen op 
Youtube en via Facebook.
https://www.binckbank.com/hugo-broker 

El Corte Inglés gaat online-
verkoop van andere bedrij-
ven faciliteren
De Spaanse warenhuisketen El 
Corte Inglés gaat een onafhankelijk 
distributiecentrum creëren voor de 
onlineverkoop van derde partijen. 
Daarmee moet er in Spanje meer 
concurrentie komen voor e-com-
mercegigant Amazon.com. 

Door in te spelen op de booming e-com-
merce in Spanje beoogt El Corte Inglés 

de huidige jaaromzet te verdrievoudigen 
naar 1,2 miljard euro. Het bedrijf zet de al 
bestaande logistieke infrastructuur van de 
eigen warenhuizen en supermarkten in om 
voor andere Spaanse bedrijven de online-
verkoop van begin tot eind te faciliteren. 
Volgens bestuursvoorzitter van El Corte In-
glés Marta Álvarez zullen in de nieuwe be-
drijfstak zo’n 5000 werknemers werkzaam 
zijn, op een bedrijfsoppervlak van in totaal 
1,2 miljoen vierkante meter, verdeeld over 
50 centrale en regionale warenhuizen. Het 
geheel aan logistieke diensten wordt op 
een waarde van 400 miljoen euro geschat, 
of anders gezegd, dat zouden de kosten 
zijn als de warenhuisketen deze bedrijfsac-
tiviteit zou uitbesteden.  

Concurrentie met Amazon
Het Amerikaanse e-commercebedrijf Ama-
zon heeft momenteel 30 logistieke centra 
in Spanje waarvandaan ze zowel hun eigen 
producten als die van derde partijen distri-
bueren. Steeds meer bedrijven zoeken net 
als Amazon naar de mogelijkheden om 
mee te profiteren van de alsmaar groeiende 
online commercie, waar El Corte Inglés met 
de nieuwe logistieke dienstverlening op 
inspringt en daarmee de concurrentie met 
Amazon aangaat. In het verleden was de 
warenhuisketen al eerder succesvol in de 
dienstverlenende sector met de oprichting 
van een eigen reis- en verzekeringsbureau. 
Het plan om als distributeur te gaan ope-
reren is al een aantal jaar geleden in gang 
gezet. Als alles succesvol verloopt wordt 
het huidige personeelsbestand verdubbeld 
en komen er vijf logistieke platforms. Bedrij-
ven kunnen het hele logistieke proces van 
hun online-verkoop door de nieuwe distri-
buteur laten uitvoeren, volgens een voor 
hen op maat gemaakt serviceplan. Voor 
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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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de uitvoering daarvan sluit El Corte Inglés 
zo nodig weer contracten af met bedrijven 
die gespecialiseerd zijn in een bepaalde 
dienstverlening. 

Focus van retail naar dienstverlening
Een mogelijke verdrievoudiging van de jaar-
omzet komt El Corte Inglés niet ongelegen 
nadat de retailverkoopcijfers als gevolg van 
de coronapandemie drastisch omlaaggin-
gen. Het reisbureau van het warenhuis zag 
dit jaar de omzet zelfs afnemen met 90 
procent. Onlangs werd nog een contract 
getekend met telecommunicatiebedrijf 
MásMovil om de markt van alarmsystemen 
te betreden. In oktober dit jaar annonceerde 
El Corte Inglés de introductie van Sicor, een 
dienstverlenende bedrijfstak op het gebied 
van veiligheid, schoonmaak en onderhoud. 

Wat was het Spaanse woord 
van het jaar 2020?
De coronapandemie van het afge-
lopen jaar veranderde niet alleen 
onze manier van leven, maar lever-

de ook nieuwe woorden op. Ook in 
Spanje kiest de taaladviesstichting 
FundéuRAE een woord van het jaar.

In Nederland selecteert Van Dale nieuwe 
woorden en stemt het pubkliek, maar de 
FundéuRAE kiest zelf een (meestal be-
staand) woord dat de trends van een jaar 
het beste weergeeft. Voor 2020 was dat 
woord confinamiento, met als definitie: tij-
delijke isolatie, in het algemeen opgelegd 
aan een bevolking, een persoon of een 
groep voor redenen van gezondheid en 
veiligheid. In Spanje hebben mensen an 
14 maart tot eind april gedwongen in huis 
moeten blijven om verdere verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan.

FundéuRAE koos voor het woord confina-
miento omdat het verwijst naar een kant 
van de coronapandemie die iedereen raak-
te. Van de andere kant beleefde iedereen 
het isolement op een andere manier en 
kan iedereen zijn eigen definitie geven voor 
confinamiento.

‘Terwijl sommigen leerden koken of 
Tolstoi lazen, misten anderen hun 
vrienden of de natuur’, vertelt Soledad 
Puértolas van FundéuRAE. Het woord 
bestond al voor de coronacrisis en 
betekent volgens het van Dale-woor-
denboek: verbannen, interneren.

Real Academia Española (RAE) heeft 
de definitie van het woord in het 
Spaanse woordenboek bij de laatste 
actualisatie in november 2020 aan-
gepast. De nieuwe definitie sluit nu 
aan bij de werkelijkheid zoals miljoe-
nen mensen wereldwijd die hebben 
beleefd tijdens de coronapandemie. 

Stichting FundéuRAE vindt confinamien-
to ook een beter woord dan het Engelse 
lockdown om de gedwongen opsluiting 
van de bevolking in huis te beschrijven. 
Volgend jaar staat hopelijk het woord vac-
cin centraal, op een positieve manier.

Coronataal
Het woord van het jaar is gekozen uit een 
lijst van twaalf. De andere woorden waren: 
coronavirus, infodemia (overdaad aan in-
formatie over een thema), resiliencia (veer-
kracht), COVID-19, teletrabajo (thuiswerken 
via internet), conspiranoia (samenvoeging 
van conspira(tivo) = complot en (para)noia = 
psychische stoornis), un tiktok (een filmpje 
via de App TikTok), estatuafobia (niet be-
staand woord voor beeldenangst), pande-
mia, sanitarios (medewerker in de gezond-
heidszorg) en vacuna (vaccin).

En dit jaar leerden we allemaal veel nieu-
we begrippen, zoals inmunidad de rebaño 
(groepsimmuniteit), doblegar la curva (de 
curve afbuigen), aerosoles, la nueva nor-
malidad (het nieuwe normaal) en nog veel 
meer.

Duurzamer bouwen
Volgens veel deskundigen kan de 
Covid-19-pandemie het keerpunt 
zijn dat het huidige economische 
model verandert. Is het moment 
gekomen dat de Spaanse bouw-
sector zich gaat focussen op duur-
zame processen?

Sinds de Industriële Revolutie in de 18e 
eeuw hebben de meeste samenlevingen 

de natuur de rug toegekeerd. Pas aan het 
einde van de vorige eeuw kwam het besef 
dat het handelen van de mens negatieve 
effecten heeft op de aarde en bijdraagt aan 
de opwarming van de aarde. 

Wereldbevolking blijft groeien 
Volgens de voorspellingen van de Verenig-
de Naties zal de wereldbevolking in 2050 
bijna 10 miljard inwoners tellen, met een 
exponentiële stedelijke groei in Aziatische 
en Afrikaanse landen. De organisatie ziet 
de noodzaak van verandering in en heeft 
de circulaire bio-economie op de agenda 
2030 gezet. 

Design voor een betere wereld
De Spaanse architect Vicente Guallart 
waarschuwt dat de demografische toena-
me gelijk staat aan het maandelijks bou-
wen van een stad van vijf miljoen inwoners, 
en dan 30 jaar lang. Hij stelt dat we ‘als we 
blijven doen wat we in de 20e eeuw heb-
ben gedaan, we de planeet zullen vernie-
tigen. Nu hebben we de kans om de eco-
nomie anders vorm te geven en design 
en architectuur in te zetten om een betere 
wereld te maken’.

Gebouwen zijn vervuilers
In Spanje zijn de gebouwen verantwoor-
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delijk voor 40% van het energieverbruik 
en voor ongeveer 36% van de uitstoot van 
kooldioxide (CO2). De uitstoot tijdens het 
bouwproces bedraagt al 65% van het to-
taal. Juist daarom is de ontwikkeling van 
bouwelementen zonder ecologische voe-
tafdruk zo belangrijk. Guallart pleit ervoor 
om het gebruik van natuurlijke materialen, 
zoals hout – dat hij bestempelt als een ‘af-
voerkanaal voor CO2’- te bevorderen.  ‘Hout 
groeit dankzij het bestaan van zon en wa-
ter en tijdens de groei heeft hout CO2 ge-
absorbeerd. Gebouwen van hout nemen 
dus meer op dan dat ze uitstoten’, legt de 
expert uit. Hij voegt hieraan toe dat als de 
richtlijnen van relevante energiecertifice-
ringen worden opgevolgd -die het ener-
gieverbruik tijdens de levensduur met 80% 
verminderen- het mogelijk is om woningen 
te realiseren die over het algemeen geen 
of zelfs negatieve CO2-uitstoot hebben, 
omdat ze groene energie kunnen leveren 
aan de omliggende gebouwen.

In de kinderschoenen
Terwijl Amerika en Noord-Europa al een 
lange traditie van houtbouw kennen (Noor-
wegen heeft het hoogste gebouw ter we-
reld dat met kruislings gelamineerd hout is 
gebouwd), staat de biobouw in Spanje nog 
in de kinderschoenen. Langzaam maar 

zeker worden de eerste woningen of be-
drijfspanden van geïndustrialiseerd hout 
gebouwd die de kosten van traditionele 
constructies niet overschrijden. Ook ge-
bruiken architectuurstudio’s steeds vaker 
hout voor hun ontwerpen. 

Wel bos in Spanje, maar niet voor de 
bouw
De deskundigen zijn het erover eens dat 
het noodzakelijk is om een houtindustrie 
op te zetten om deze nieuwe manier van 
bouwen – met meer respect voor het mili-
eu en de gezondheid en het welzijn van de 
mensen- te promoten en door te kunnen 
voeren. 

Guallart betreurt dat er in Spanje weliswaar 
veel houtbouw is, vooral in Baskenland, 
Catalonië, Galicië en Castilië, maar dat het 
hout niet bedoeld is voor de bouw. ‘Als 
we onze bossen niet duurzaam beheren, 
zullen ze vergaan en afbranden. Daarom 
moeten we ofwel investeren in bosbeheer 
en in het ontwikkelen van een eigen hou-
tindustrie voor de bouw of in het gebruik 
van natuurlijke materialen die bijdragen 
aan een groene economie. Dan kunnen we 
de klimaatverandering tegengaan en de 
economische afhankelijkheid van oliepro-
ducerende landen verminderen’.

Modernisering van de bouw
Het gebruik van hout in bouwprocessen 
zou ook kunnen bijdragen aan de moder-
nisering van de bouwsector. Dit vraagt om 
coördinatie van de onderdelen van pro-
ductiecyclus; vanaf de ontginning van de 
bossen tot het voltooien van de volledige 
levenscyclus van het gebouw en vervol-
gens van de recycling. Het vereist niet al-
leen een efficiënter beheer van de bossen, 
maar ook steun op alle niveaus binnen de 

waardeketen: van de oprichting en uitbrei-
ding van bosbouwbedrijven tot het plan 
voor de ontwikkeling van de infrastructuur 
die nodig is om concurrerend te kunnen 
zijn, en van technisch advies bij de oprich-
ting tot de bouw van meer houtverwer-
kingsfabrieken. En natuurlijk mag steun aan 
alle betrokken initiatiefnemers, ontwerpers 
en professionals niet ontbreken. Hun rol in 
het voorschrijven van bouwmaterialen, het 
opzetten en verspreiden van campagnes 
over de milieuwaarde van het gebruik van 
hout en de technische geschiktheid ervan 
is onontbeerlijk voor het succes van bio-
bouw.

Bescherming van de ham
De Spaanse regering wil met de 
oprichting van een nieuwe be-
schermde geografische aandui-
ding (IGP) ‘jamón serrano’ (berg-
ham) beschermen tegen valse 
imitaties uit Zuid-Amerika en ande-
re Europese landen.

Zo komt ook uit Portugal, Frankrijk en Italië 
ham die wordt verkocht als ‘jamón serrano’ 
terwijl deze ham niet van dezelfde kwali-
teit is als die uit Spanje. Er zijn zelfs geval-

len waarin 
S p a a n s e 
ham die in 
Latijns-Ame-
rika wordt 
g e p r o -
d u c e e r d , 
rechtstreeks 
wordt ver-
kocht met 
merken die 
doen den-
ken aan 

Spanje, zoals ‘jamón de Sala-
manca, die als ‘authentieke 
Spaanse ham’ wordt aan-
geprijsd maar wordt ge-
produceerd in Brazilië.

Om voor het 
IGP keurmerk 
‘jamón serra-
no’ in aan-
merking te 
komen dient 
de ham volgens 
een speciaal procedé 
tot stand te zijn gekomen. 
Dit betreft zaken als de rijping, 
het klimaat waarin de hammen te 
drogen hangen en de microflora die in 
de omgeving aanwezig zijn. Het gaat om 
factoren die specifiek zijn voor Spanje zo-
dat het productieproces nergens anders 
gekopieerd kan worden. Vandaar ook dat 
volgens de Spaanse hamproducenten de 
jamón serrano wereldwijd zo’n goede re-
putatie heeft.
Vanuit twee gebieden in Spanje waar 
jamón serrano wordt geproduceerd komt 
protest tegen de nieuwe beschermde 
geografische aanduiding. 

Het gaat om gebieden die al een derge-
lijke beschermde status genieten: IGP de 
Trevélez, rond het gelijknamige dorpje op 
de zuidflanken van de Sierra Nevada in de 
provincie Granada en IGP de Serón in Al-
mería. 

Producenten hier vrezen dat hun eigen 
geografische aanduiding zal verdwijnen 
als er een algemene wordt erkend.
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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)



Cortisol is het hormoon dat in je lichaam wordt 
aangemaakt als je stress hebt. Af en toe een bé-
tje stress is geen probleem, maar een langdurige 
overdosis cortisol verstoort veel processen in je 
lichaam, waaronder het zelfgenezend vermo-
gen. 
Ook is het bijna onmogelijk om af te vallen als 
er veel cortisol in je lichaam circuleert. Je kunt 
dan met name last krijgen van een hardnekkig 
“zwembandje”. Het is dus voor je gezondheid 
belangrijk om dit hormoon een beetje in toom te 
houden. Maar hoe doe je dat? 
Cortisol is een stresshormoon, net als adrenaline. 
Dit hormoon wordt door de bijnieren geprodu-
ceerd als er spanning is. Van oudsher betekent 
dit dat er gevaar dreigt waarvoor je op de vlucht 
moet of waartegen je zou moeten vechten en 
soms moet je gewoon niets doen en wachten tot 
het over is. Cortisol zorgt er dan voor dat de ener-
gie die in de cellen van je lichaam opgeslagen zit 
snel beschikbaar komt om deze reactie op stress 
goed te kunnen uitvoeren.
Elke keer als je lichaam stress ervaart, produ-
ceren je bijnieren cortisol. Of je nu naar een 
spannende film zit te kijken, een leeuw op je 
pad komt of dat je langdurig op de proef wordt 
gesteld zoals nu. Chronisch verhoogde cortisol-
waarden zijn uitzonderlijk slecht voor je gezond-
heid. Dit probleem wordt in verband gebracht 
met een verstoorde hormoonbalans, verhoogde 
bloedsuikerwaarden, hart- en vaatziekten, een 

verhoogde cholesterolwaarde, en ook bijnieruit-
putting. 

Cortisol wordt echter niet alleen bij gevaar en 
stress gemaakt, je bijnieren maken de hele dag 
door cortisol in een dag- en nachtritme. De hoog-
ste waarde van cortisol wordt ’s ochtends vroeg 
bereikt, net op het moment dat je je bed uit moet. 
Het maakt je lichaam en je geest wakker en alert. 
Na het moment van ontwaken moest je vroeger 
op zoek naar voedsel. In de oersituatie moesten 
we ons daarvoor in een ‘gevaarlijke’ omgeving 
begeven: je kon roofdieren tegenkomen of een 
slang of giftige spin. Dan was het belangrijk om 
meteen alert te kunnen reageren, anders werd je 
zelf tot voedsel. Daarom is een uitgesteld ontbijt 
nog niet zo gek; eerst bewegen en dan pas eten.  
In de loop van de dag wordt je cortisolwaarde 
steeds lager, totdat de laagste waarde rond 10 
uur ’s avonds bereikt wordt. 
Je lichaam en geest worden klaargemaakt voor 
rust en tot slot voor een verkwikkende slaap. Een 
gestoorde cortisoldagcurve kan gepaard gaan 
met moeite om in slaap te vallen en/of met 
moeite om te kunnen doorslapen om daarna 
maar heel moeilijk uit je bed te kunnen komen.

Hieronder de 7 belangrijkste adviezen waar je 
vandaag nog mee aan de slag kunt om dit sys-
teem op orde te krijgen en te houden. 

1: Eet voedingsmiddelen die helpen de balans 

Terwijl ik dit schrijf denk ik aan de persconferentie van gisterenavond. Het 
is er allemaal niet vrolijker op geworden met de angst voor de Engelse 
variant van het virus en het voelt toch akelig dichtbij. We mogen niet 

naar ons geliefde Spanje en missen de vrijheid. Ook al hebben we niets te 
klagen met ruimte om ons heen en volop werk, toch knaagt het ook aan ons. 
Het voortdurend volgen van het nieuws zorgt voor stress en de beperkingen 
zorgen ervoor dat we die maar moeilijk kunnen loslaten. 

te bewaren: Vitamines B5, C en foliumzuur hel-
pen je cortisolwaarden stabiliseren. Goede voe-
ding bestaat dan ook voor het grootste gedeelte 
uit groenten (300-500 gram per dag) en fruit (2-4 
stuks per dag). Als je het lastig vindt om veel of 
voldoende groente en fruit te eten, dan kun je 
het jezelf een stuk makkelijker maken door deze 
te juicen of blenderen. Omega 3 vetzuren heb-
ben we meestal te kort, deze zijn te vinden in vet-
te vissoorten. Plantaardige bronnen van omega 3 
vetzuren zijn walnoten, lijnzaadolie en koolzaad-
olie. Krill-olie is ook mogelijk. Donkere chocola-
de is ook goed.  Kies wel voor zo puur mogelijke 
chocolade, meer dan 80% komt in de buurt.   
Vermijd snelle koolhydraten want deze jagen je 
bloedsuiker snel omhoog. Ze zijn te vinden in be-
werkte voedingsmiddelen waar vaak suiker aan 
toegevoegd is. Let op: op de verpakking staat 
suiker zelden als suiker genoemd, veel vaker 
vind je omschrijvingen als sacharose, natuurlijke 
vruchtsuiker, maisstroop, fructosestroop, gluco-
se-fructosestroop, dextrose, gemodificeerd 
maiszetmeel e.d. Voedingsmiddelen die ge-
maakt zijn van witte bloem zorgen ook voor een 
snelle stijging van je bloedsuikerspiegel. Eiwitrij-
ke voedingsmiddelen hebben een tegengesteld 
effect. Eieren en noten zijn daarom goed om te 
eten; ze verzadigen je langduriger dan voeding 
rijk aan koolhydraten.
2: Maak gebruik van body-mind technieken
Mindfulness, yoga, ademhalingstechnieken, 
meditatie, visualisaties: ze zijn allemaal goed om 
stressreacties te verminderen. Op het net is van 
alles te vinden.
3: Verminder je hoeveelheid cafeïne
Te veel cafeïne (in koffie, cola en energiedranken) 
en andere stimulerende stoffen als theïne (in 
zwarte en groene thee) stimuleren de aanmaak 
van cortisol in de bijnieren. Het is geen goed idee 
om ’s ochtends wakker te worden met meerde-
re espresso’s of met enkele mokken koffie, noch 
om met behulp van koffie, thee of energiedran-
ken op te been te blijven. Drink maximaal 2 kop-

pen cafeïnehoudende dranken per dag en drink 
deze niet meer na 3 uur ’s middags.
4: Train niet overmatig
Een goede workout mag niet langer dan drie 
kwartier duren. Als een training langer dan een 
uur duurt zal je testosteronniveau gaan dalen en 
je cortisolniveau stijgen. Korte intensieve kracht-
training zoals deze van FitIn4Minuten zijn zelfs ef-
ficiënter dan een uur joggen. Als je toch al cardio 
zou willen doen, doe het dan niet meer dan twee 
dagen achter elkaar, begin pas weer met een 
training als je lichaam hersteld is van de vorige.
5: Zoek overdag de zon en de buitenlucht op
Voldoende (zon)licht overdag kan helpen je 
dag-nachtritme te verbeteren. Ook wat dat 
betreft mis ik Spanje enorm! Een gezond 
dag-nachtritme gaat gepaard met een normaal 
cortisolritme. Zorg voor getemperd licht in de 
avond om je melatonineproductie op gang te 
helpen. Vermijd vooral het blauwe licht dat uitge-
zonden wordt door beeldschermen, smartpho-
nes en tablets. 
6: Slaap voldoende
Gemiddeld hebben mensen acht uur slaap per 
nacht nodig, tussen zeven en negen uur per 
nacht is normaal. Langdurig minder slapen dan 
6 ½ uur per nacht betekent dat je roofbouw op 
je lichaam en bijnieren pleegt. Als je werk bestaat 
uit onregelmatige diensten, zorg dan voor een 
verduisterde kamer om een normaal dag-nacht-
ritme zoveel mogelijk te kunnen nabootsen.
7: Stop met roken en alcohol. In tegenstelling tot 
wat veel rokers denken te voelen, verlaagt roken 
niet je stressniveau. Verminder je hoeveelheid al-
cohol tot maximaal 3 glazen alcoholische drank 
per week, ook deze werken uiteindelijk alleen 
maar stressverhogend, ook al voelt dat niet zo. 
U zult merken dat de fitheid toe zal nemen en 
de slaperigheid overdag neemt ook af als u deze 
tips een tijdje opvolgt. Energie hebben we nodig 
om de corona te weerstaan maar vooral ook om 
daarna weer voluit aan het sociale leven deel te 
nemen!

Lenneke Straijer, 

Gezondheid

Stressvrij door het leven
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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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: € 499,-. 
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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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

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
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Achter het postkantoor in Fuengirola is in de 
laatste tien jaren een hippe en drukbezochte 
wijk ontstaan waar de leuke restaurantjes als 
paddenstoelen uit de grond zijn gekomen. 

Charolais bestaat echter al sinds 1994 en heeft 
zich steeds aan de tijd aangepast. Het ruime 
moderne restaurant oogt fris en heeft een 
prachtige serre met buitenverwarming waar 
wel 75 personen kunnen dineren. Naast het a la 
carte restaurant is er ook een tapas restaurant, 
een bodega en een ruimte voor feestjes en 
partijen. 

Eigenaar Florentino, wiens Baskische familie 
zich in Humilladero had gevestigd, bekwaamde 
zich als chefkok eveneens in wijnen en daarbij 
verloor hij nooit zijn Baskische roots. De wijnen 
worden in de geacclimatiseerde kelder 
bewaard. We kozen dan ook een witte verdejo 
van José Pariente uit 2019, één van de meest 
fameuze wijnen uit de streek Rueda. Die stelde 
ons zeker niet teleur. 

De menukaart kregen we keurig uitgeprint en 
terwijl we uit het uitgebreide aanbod een keuze 
maakten, werden bitterballen geserveerd met 
ham en champignons. Niet te vet en goed 
van smaak. Als voorgerechten kozen we voor 
een tartaar met rivierkreeftjes, artisjokken met 
ham, krokante langoustines met zoete saus en 
huisgemaakte paté met pijnboompitten. 

Van sommige gerechten kon je ook een halve 
portie bestellen en dat was fijn, want de porties 

aardappelen en de groente, maar op de kwaliteit 
was niets af te dingen. 

De nagerechten waren eveneens van prima 
kwaliteit: sorbet Charolais met Grand Marnier 
en koffie, een prachtige grote milhojas en 
een brownie. Voor wie het niet kent: milhojas, 
dat duizend blaadjes betekent vanwege het 
gebruik van bladerdeeg, is een zusje van 
de Nederlandse tompouce, maar dan niet 
met banketbakkersroom maar meestal met 
meringue en soms met slagroom. 

We hebben genoten en komen zeker nog eens 
terug. Voor wie van een degelijke keuken houdt 
van prima kwaliteit is dit restaurant zeker een 
aanrader. We betaalden voor 4 personen € 
156,20 inclusief wijn en water.

Bodega Restaurante Charolais, C/Larga 14-16 
Fuengoirola www.bodegacharolais.com.
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zijn hier ruim bedeeld. Al vlot werden de 
gerechten door de vriendelijke serveerster Dial 
gebracht. 
De langoustines waren verpakt in filodeeg en 
heerlijk krokant. De paté was perfect van smaak 
en goed in balans met de pijnboompitten 
en toast met jam. De tartaar van avocado 
was vanzelfsprekend wat vettig met de 
rivierkreeftjes als goede tegenhanger. 
Goed van smaak waren ook de artisjokken, 
maar meer een gerecht voor de liefhebber. De 
krokante ham zorgde hierbij voor extra smaak. 

De gekozen hoofdgerechten werden als volgt 
beoordeeld: canelloni met kip en truffel, deze 
was heerlijk zacht van smaak. De zalm met 
brandy in een champignonsaus was weinig 
spannend maar goed van smaak. Een meer 
bijzondere combinatie was die van de milhoja 
solomillo ibérico: dit sappige vlees heeft 
eigenlijk weinig nodig maar dit was opgemaakt 
in laagjes met appel en geitenkaas, maar 
verrassend lekker! Het gerecht dat de naam 
van dit restaurant eer aan doet is de solomillo 
de ternera, het haasje van de Franse Charolais 
koe. De portie was flink en heel erg goed. 

Charolais is een van de betere vleestypes bij 
runderrassen. Sinds 2010 geniet het rundvlees 
boeuf de Charolles de bescherming van de AOC 
(Appellation d’Origine Contrôlée) en sinds 2014 
van de beschermde oorsprongsbenaming. 

Het opgediende gerecht zag er wel een beetje 
kaal uit met naast het vlees in de schil gekookte 

CHAROLAIS - 
een gedegen restaurant met goede smaak

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: Moderne 
Andalusische keuken met vleugje 
Baskenland
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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DE LEGALISERING VAN DE 
EUTHANASIE KOMT DICHTERBIJ

of een ernstige, chronische en invaliderende 
ziekte.

• 
De naleving van de wet moet door twee artsen 
worden bevestigd, de arts die de euthanasie 
moet uitvoeren en een onafhankelijke arts die 
bevoegd is op het gebied van de desbetreffen-
de ziekte. Uiteindelijk  neemt een regionale con-
trolecommissie de definitieve beslissing op basis 
van het rapport van de voornoemde artsen.  

Euthanasie kan worden uitgevoerd in een parti-
culiere of openbare zorginstelling of bij de pati-
ent thuis. De kosten van euthanasie worden ge-
dekt door de Spaanse sociale zekerheid.

Gewetensbezwaren tegen euthanasie zijn voor 
elke arts of gezondheidswerker mogelijk, mits zij 
dit vooraf schriftelijk meedelen.

  Wilma van den 
Boogaard

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

Het Spaanse parlement heeft 17 december 2020 een wetsvoorstel aangeno-

men waarin euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn toegestaan voor mensen met 

een ernstige, ongeneeslijke ziekte die ‘ondraaglijk lijden’. Het is een belangrijke 

stap in de legalisering van euthanasie in het overwegend katholieke Spanje, dat 

daarmee het vierde EU-land kan worden waarin euthanasie is toegestaan. Het is 

nu aan de Senaat om te beslissen over het voorstel, waarschijnlijk in de eerste 

maanden van 2021.

Tot nu toe was het in Andalusië alleen mogelijk de 
zogenaamde “Declaración de Voluntad Vital Anti-
cipada” bij de Junta de Andalucia in te laten schrij-
ven. In deze verklaring kunt u aangeven welke 
beslissingen u wilt dat er genomen worden wan-
neer u zich in een toestand bevindt waarin u zelf 
geen beslissingen meer kunt nemen. U kunt daar 
bijvoorbeeld in aangeven dat u onder bepaalde 
omstandigheden niet gereanimeerd wilt worden 
of juist dat u absoluut niet wilt dat de stekker eruit 
wordt getrokken. Ook kunt u hierin een persoon 
aanwijzen die dit soort medische beslissingen 
voor u kan nemen wanneer u daar zelf niet meer 
toe in staat bent.

Spanje gaat nu echter een stap verder.
Wat zijn de wettelijke vereisten voor euthanasie? 
• De patiënt moet er herhaaldelijk om vragen 

(twee keer schriftelijk met een tussentijd van 
ten minste 15 dagen). 

• De toestemming van de patiënt is met name 
gebaseerd op het feit dat de patiënt naar be-
horen moet worden geïnformeerd over zijn 
gezondheidstoestand en de vooruitzichten op 
behandeling, met inbegrip van palliatieve zorg.

• De patiënt moet meerderjarig en handelings-
bekwaam zijn. Ook moet hij de Spaanse natio-
naliteit hebben of officieel in Spanje wonen.

• Vanuit medisch oogpunt moet de patiënt lij-
den aan een ernstige en ongeneeslijke ziekte 
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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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Al bijna een jaar wordt ons leven be-
heerst door die vreselijke pandemie 
die door het Covid-19 virus veroor-
zaakt is. Dat betekent in principe ook 
al bijna een jaar een zeer beperkt of 
vrijwel geen gebruik van ons geliefde 
tweede (Camper)huis

Nou zijn camperaars verwoede improviseer-
ders. En dat moet ook wel met zo’n minihuis 
op wielen waar continu aandacht besteed 
moet worden aan allerlei technische en ande-
re zaken.

Dus ook in coronatijd ga ik er op uit.
Niet zo ver natuurlijk. En een beetje voorzichti-
ger, maar zoals u in de vorige Vliegende Hol-
lander hebt kunnen lezen, is er ook in eigen 
dorp of stad nog veel te beleven.

In Fuengirola zijn er een aantal fijne camper-
plekken, zoals bij El Esparagal aan de rivier 
waar je je terug in de tijd waant vanwege alle 
voorbijtrekkende schapen, paarden en rijtui-
gen. Bij het kasteel Sohail. staan ook altijd en-
kele campers met mooi uitzicht en vlak bij het 
strand. Zelfs op de boulevard mag je 48 uur 
staan me je motorhome!

Benalmádena biedt ook het een en ander:  
mooie plaats bij de Stupa of bij het fraaie Pa-
loma park. En in Torremolinos zijn er prachtige 
plekjes te vinden in de bossen bij het feriater-
rein en bij de Molino de Inca. Meteen combi-
neren met die prachtige cultuur/natuurwan-

AVONTUREN MET DE C AMPER

IN CORONATIJD...

deling waar Paul Veldhuizen op pagina 8 over 
schrijft! Ook het strand van Torremolinos be-
schikt over fraaie plekken.

Bij Algarrobo en Torre del Mar zijn zelfs een 
aantal officiele camperplaatsen met enige 
voorzieningen. De website (en app) van Com-
percontact biedt hierover volop informatie. Zie 
campercontact.com

In Marbella zijn er een aantal mooie natuur-
plekken aan het strand te vinden. Bijvoorbeeld 
bij Cabopino of bij restaurant Simbad in urbani-
satie Marbesa.

Ook op park4night.com kan men een aantal 
lokaties vinden waar men nog steeds naar toe 
mag en die de moeite waard zijn om te bezoe-
ken.

En natuurlijk hoeft u niet over een camper te 
beschikken om gezellig de natuur in te gaan 
en van het beginnende voorjaar te genieten. 
Maak er wat van!

Mirjam de Vries
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Op Netflix speelt een serie over een 
begaafd meisje dat intuïtief fantastisch 
schaakt. Dus ik nestel mij op de bank 
en begin te kijken. Ik kijk door en om 4 
uur in de nacht ben ik klaar: Uitgeke-
ken. Al die tijd hing ik op de bank en 
het werd tijd dat ook ik naar bed ging. 
Bij het opstaan kwam ik nauwelijks 
overeind.  Een brandende pijn in mijn 
rug en mijn linkerbeen zorgde ervoor 
dat ik strompelend als een invalide 
naar boven ben geklauterd. Met twee 
paracetamols gaan slapen. 

De dag erna geen verbetering. De huisarts die 
aan een hernia dacht en een morfine hou-
dend preparaat voorschreef. Het middel hielp 
amper, zodat de arts de dag erna Oxycodon 
voorschreef, die de pijn zou verlichten. Ook dat 
hielp niet  veel 
De huisarts wilde trombose uitsluiten en daar-
om zat ik op zaterdagmiddag bij de huisart-
senpost waar men bloed afnam. Die avond 
rond 21.00 uur werd ik gebeld; er was een 
overschrijding van een kritische grens gecon-
stateerd, zodat ik als een speer naar het zie-
kenhuis moest om een zware bloedverdunner 
geïnjecteerd te krijgen. 
Vervolgens moest ik mij de dag erna bij de 
spoedhulp melden om dat er een echo van de 
bloedvaten in mijn linkerbeen moest worden 
gemaakt. 
Precies om 8 uur meldde ik mij bij de keurig 
gekapte blonde juffrouw bij het spoedloket; zij 
rammelde wat op haar PC en zei, naar analo-
gie van de serie Little Brittan: “Computer says 
no!” Ik moest aan de andere kant van het zie-
kenhuis zijn, want zij kon mijn naam niet vinden. 

HERNIA 
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Na nog een 
keer of drie 
Computer 

says no te hebben gehoord, vond zij plots de 
aanwijzing en liet zij mij binnen. 

Daar kwam een mevrouw aan die als huisarts 
in opleiding mij zou begeleiden. Eerst moest er 
bloed worden afgenomen. “Mevrouw” zei ik tot 
de juffrouw in witte jas en spijkerbroek, “dat is 
gisteravond al gedaan“. Maar ‘het protocol’ eist 
dat er eerst een bloedafname moet volgen. 
Het was even wachten, maar daar verscheen 
een zuster die me eerst in de linkerarm prik-
te, en toen daarop geen bloed vloeide op de 
andere arm dook, die ruim bevoorraad bleek 
met bloed. 
Nu begon het grote wachten op de uitslag van 
het lab. Ondertussen lag ik op een bedje, want 
zitten ging niet. Hevige pijn belette dat. 

De communicatie met de juffrouw, die stage 
liep bij de internist, vlotte niet al te wel. Achter 
haar grote bril zag ik de vermoeide blik van 
iemand die alles teveel is en die in haar leven 
nog nooit ene spat had uitgevoerd. 

En jawel, rond lunchtijd kwam de uitslag; geen 
trombose. Ik pruttelde een beetje. Gisteravond 
met spoed een injectie halen met bloedver-
dunners en nu niets meer? Nee, hoor, ik mocht 
naar huis. Ik maakte bezwaar. “Doe in ieder ge-
val die echo, dan kunnen we trombose defi-
nitief van de diagnoselijst schrappen”. Na wat 
gezucht en wat dralen ging de juffrouw die te 
klein leek voor die grote witte jas, akkoord en 
regelde zij zowaar toch de echo. 

Rond twee uur werd ik op het bedje door twee 
zusters door het Amphia ziekenhuis gereden, 

waar een kundig radioloog mijn linkerbeen 
echode en na vijf minuten trombose uitsloot. 
Bloedstromen goed, voldoende druk en 
doorstroming, niets aan de hand. 

Terug op de kamer wilde de juffrouw, haar 
grote bos kroeshaar was samengebonden in 
een knot op het achterhoofd, met de strenge 
hoornen bril op de neus en een heel groot 
mondmasker voor de onderkant van het ge-
zicht, mij ontslaan. Maar ik maakte opnieuw 
bezwaar. Ik lag hier nu toch, laat tenminste 
een neuroloog even maar mijn been kijken. 
De juffrouw verklaarde dat iedereen in het 
ziekenhuis hartstikke druk was, want corona, 
ergens volgende week zou de neuroloog wel 
kunnen. Dus ik moest zelf maar een afspraak 
maken. Ik was er nu klaar mee. Ik verlangde 
daarom haar baas te spreken. Zij schrok. Nee, 
dat hoefde niet, zij zou kijken of er een neuro-
loog beschikbaar was. Zij pleegde in mijn ka-
mer een telefoontje en zowaar, de assistent 
neurologe bleek aanwezig en zou komen. 

Een vrolijke blonde dame liep even later de 
kamer binnen (Knotje kroes was nergens te 
zien) gaf me een verboden hand en begon 
aan mijn linkerbeen te trekken en te duwen; 
ze liet me oefeningetjes doen en de deur 
ging open en daar kwam opnieuw een blon-
de vrouw binnen, slechts tien jaar ouder dan 
haar assistente, die de echte neurologe was 
die middag. Twee blonde vrouwen aan je 
lijf, maar wat ze met mijn been deden, deed 
zeer. Hun manuele gedruk en getrek lever-
de een diagnose op: GEEN hernia. Dat vond 
ik vreemd, wat moest het dan wel zijn? Dat 
wisten ze niet, maar ik had tintelingen noch 
‘elektrische’ stroom gevoeld, dus het was 
geen hernia. Ik mocht naar huis. 

Opnieuw kwam ik in opstand; “Kunnen we 
dan niet even een CT scan maken, dan kun-
nen we hernia echt uitsluiten”. Nee, dat was 

natuurlijk onzin, want zij hadden toch de di-
agnose geen hernia gesteld. Nou dan, je gaat 
toch niet naar een lekke band van je auto kijken 
als die niet lek is? Vrolijk namen de blonde da-
mes afscheid. “Dag meneeertje zonder hernia, 
beterschap”. Ik voelde mij even heel alleen.

En daar lag ik. De miss brilmondkap wilde dat 
ik wegging naar huis “Want ze hadden het bed 
nodig”. 

Ik had ondertussen via mijn relaties een af-
spraak in Zoeren (België) gemaakt met een 
vaatchirurg, doctor De Leersneider. Hij echode 
mijn been nogmaals en bevestigde de vorige 
diagnose; geen trombose. Vervolgend pakte 
hij de telefoon want hij wilde de hernia be-
vestigd of ontkend zien. Ik kon direct komen; 
het Sint Anthoniusziekenhuis in op 5 minuten 
rijden. Wij daarheen, geen parkeerkosten, in-
take van 5 minuten, naam en reden bezoek al 
bekend, rolstoel bij de ingang en via de lift zo 
de scanafdeling van het ziekenhuis in, de ra-
diologe was aanwezig; De scan werd gemaakt, 
de diagnose volgde direct; “Een meervoudige 
hernia”, artrose en nog wat meer dingen, die 
me echt ontgingen. De rook kwam uit mijn 
oren van kwaadheid. 

Hoe het nu verder met mij gaat, na in de DC 
klinieken op de pijn poli te zijn beland, nadat 
ik een ruggenprik heb gekregen en een MRI 
scan ben ondergaan? Maar dit verhaal geeft 
me wel de mogelijkheid u bij de natuurkun-
de te brengen, waarin ik u op een eenvoudi-
ge manier ga vertellen over de echo scan, de 
CT SCAN, De MRI scan en de bijzondere PET 
scan. De echo kent u allemaal; ultrasound ge-
luiden worden de buik ingejaagd om uw klein-
kind te kunnen zien.

Het heeft bijna allemaal te maken met de spin 
spin van de kern van het atoom. En over de sa-
mensmelting van materie en antimaterie, leuk 
en fascinerend hoor.
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Vroeger mochten we nog roken in 
de woon- en zitkamer. Moeder de 
vrouw zette dan een brandende 
kaars in als “rookverdrijver”. Hielp dat 
ding dan? Welzeker! De kaars spoot 
vrije elektronen en ionen de ruimte 
in; deze deeltjes hechtten zich aan 
de rookdeeltjes en door het poten-
tiaalverschil in uw kamer - de gordij-
nen en uw plafond zijn 0 Volt - driften 
de deeltjes naar uw plafond om daar 
te blijven plakken. De rookverdrijver 
zorgde er wel voor dat u regelmatig 
uw gordijnen moest wassen of uw 
plafond moest witten. 

Van de kaars gaan we naar de gloeidraad. 
Als we een stroom laten lopen door een 
hoogohmig wolfraam draadje dan gaat dat 
draadje gloeien: de gloeidraad. Doen we er 
een glazen bol omheen en vervangen we de 
lucht door het edelgas argon, dan creëren we 
de ooit zo beroemde Philips gloeilamp: de 
Argolux. 

MACHINES 
IN DE GENEESKUNDE 

In gewone lucht brandt de gloeidraad direct 
door. We brengen de gloeidraad, tweemaal 
aan in een lange glazen buis, aan ieder uitein-
de één, en we vullen de buis met neon onder 
lage druk, en we brengen met een frequentie 
van 50 Hz, om beurten op elke gloeidraad 0 
Volt en op de andere 220 Volt, dan is de gloei-
draad op 0 Volt de kathode en de andere de 
anode, dan gebeurt er niets….. Een z.g. starter 
zorgt eventjes voor een potentiaalverschil 
over de gloeidraden van 1000 Volt. Dan gaan 
er vrije elektronen lopen door het gas die 
genoeg energie opnemen in het elektrische 
veld van 1000 V/m, om al botsend tegen de 
neonatomen die te ioniseren, zodat er een 
plasma (= geïoniseerd gas) in de buis ontstaat. 
Als een elektron over het potentiaal van 1 Volt 
is gezogen, heeft hij een energie gekregen 
van 1 eV (= 1 elektronvolt). U weet nog dat er 
aan een atoom gebonden elektronen zitten. 
Bij neon zitten in de buitenste schil van het 
atoom 8 elektronen, die in de rusttoestand 
aan het atoom gebonden zitten. De botsin-
gen met de energierijke elektronen kunnen 
één elektron van de 8, in een z.g. aangesla-
gen, dat is een nieuwe baan om het atoom 
brengen. Deze aangeslagen baan noemen 

we de P toestand van het neonatoom. Er 
zijn 4 verschillende P toestanden. Elektronen 
kunnen binnen twee P toestanden naar een 
lagere P toestand overgaan. Daarbij wordt 
de verloren energie uitgezonden in de vorm 
van een lichtkwant; beide lichtkwanten zitten 
in het rode licht en dat is de karakteristieke 
kleur van de neongasontlading. De overgang 
van de P toestand naar de grond (=rust) toe-
stand van het elektron gaat gepaard met het 
uitzenden van een ultraviolet kwant met de 
energie van rond de 16,5 eV. Dit kwant treft 
de wand van de buis die met een fluores-
cerend poeder is bedekt; het poeder zal nu 
wit oplichten. Vijftig keer per seconde wordt 
de spanning over de anode en de kathode 
omgepoold. Deze lichtbron noemen we de 
TL buis. 

Nu nemen we een gloeidraad die elektronen 
uit zal zenden en die versnellen we in een 
elektrisch veld dat veel sterker is dan het veld 
in een TL buis, nu vele kilovolts. Die elektro-
nen botsen op een watergekoelde anode 
van wolfraam, dringen het wolfraam atoom 
binnen en worden geremd door de kern en 
de aanwezige gebonden elektronen. Het 
wolfraam geeft dan een breed gebied van 
röntgenstraling af, de z.g. remstraling van de 
kern die we voor allerlei wetenschappelijke 
doeleinden kunnen gebruiken. Soms raken 
de elektronen een binnenschilelektron dat zij 
kunnen aanslaan, en dan ontstaan scherpe 
pieken van röntgenstraling. Deze pieken kun-

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

nen we vergelijken met de P overgangen in 
Neon.

Deze z.g. Röntgenstraling gaat dwars door 
een mens heen en geeft goede afbeel-
dingen van botten, hersenen, longen, 
buikorganen en bloedvaten. We zullen de 
röntgenstraling straks verder bespreken bij 
medische toepassingen, zoals bij de rönt-
genfoto en de CT scan. 

De ontwikkeling van de CT (Computer to-
mografie) scan was revolutionair. Voor het 
eerst was een tomografische onderzoeks-
methode van het menselijk lichaam moge-
lijk. De door het lichaam gezonden radioac-
tieve straling wordt in een CT-scan vanuit 
een groot aantal hoeken rondom in een 
dunne plak gemeten, waarna de compu-
ter uit de resultaten een tweedimensiona-
le weergave berekent. Het is een snelle en 
effectieve manier om overal in uw lichaam 
iets op te sporen. Een CT-scan staat wel 
gelijk met het gebruiken van zo’n 200 rönt-
genfoto’s. 
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Overlijden van Alvaro de Luna

Veel nauwkeuriger dan de CT-scan is de MRI 
scan: 

We bekijken opnieuw het vrije elektron. Ato-
maire deeltjes draaien om hun as, en nog 
snel ook. Zoals u weet is het draaiende wiel 
van uw fiets de oorzaak dat u niet om kunt 
vallen; door het draaiende wiel ontstaat er 
een zogenaamd impulsmoment, dat lood-
recht op het vlak van de draairichting staat. 
Het impulsmoment laat zich lastig draaien, 
ook bij trage omwentelingen. Dus u valt niet. 
Ook een proton, neutron of elektron draait 
om hun as en hun impulsmoment noemen 
we de “spin”. 

De spin van de kern van een atoom, en juist 
het gebonden proton in het waterstof van 
het molecuul water, gebruiken we in een 
MRI (Magnetic Resonance Imaging) machine. 
Omdat we merendeels uit water (H2O, één 
zuurstofatoom gebonden aan twee water-
stofatomen) bestaan, is het de spin van het 
waterstof-proton dat een sterk signaal afgeeft 
in wisselend magneetveld. Dat signaal wordt 
gebruikt in de MRI machine. Om het signaal 
in stand te houden moeten we het zeer ster-
ke magneetveld ompolen. Dat gebeurt door 
de stroom in de grote magneetspoelen, die 
door koeling met vloeibaar Helium super-
geleidend zijn geworden, van richting om te 
draaien. Dat ompolen geeft hoorbare effec-
ten en het is het gebonk dat u merkt als u in 
de machine ligt. 

Een radioantenne stuurt een sterk elektro-
magnetisch radiosignaal door de MRI tunnel. 
Het radiosignaal komt in resonantie met het 
signaal van de spinnen van het waterstof. De 
waterstofspin in uw lichaam verstoort de re-
sonantiefrequentie, en is daardoor weer te 
geven op een plaatje. Door uw organen lang-
zaam door de MRI te bewegen, wordt uit-
eindelijk het hele plaatje zichtbaar. De foto’s  

worden gedetecteerd en geven zo de informatie 
over de structuren en posities van van alles in het 
lichaam. Op die manier kunnen we alles bestude-
ren, tot in het kleinste detail. Het grote voordeel van 
de MRI is de detailrijkheid en dat we geen röntgen-
stralen gebruiken. Magneetvelden zijn ongevaar-
lijk. U mag alleen geen metaal in het lichaam heb-
ben, geen prothese of bijv. een metalen pin bij een 
botbreuk. De tandartsmetalen in uw mond mogen 
wel. Ik wil u waarschuwen; neem gerust een tat-
too, maar pas op met een rode roos of een hart 
dat u rood gekleurd wilt hebben. De rode vloeistof 
van uw tattoo bevat ijzer, en die minuscule hoe-
veelheid ijzer kan ernstige brandwonden in de MRI 
veroorzaken. En als u te verlegen bent om aan 
bij de zuster toe te geven dat u een z.g. cockring 
draagt, dan zal dit sieraad na uw behandeling er-
gens dwars door uw kleding in de magneet van 
het MRI apparaat gevlogen zijn.

We nemen radioactieve stoffen die bijvoorbeeld 
gammastraling afgeven, en gebruiken de gam-
mastraling zoals we röntgenstraling gebruikten om 
beelden te kunnen maken; gammastraling wordt 
bijv. gebruikt om tumoren in botten te detecteren, 
omdat deze met röntgen moeilijk te zien zijn. 

Of we bestralen kankergezwellen met inten-
sieve gammastralen teneinde die gezwellen 
te vernietigen. Daarbij ontstaat er schade 
nabij het gezwel, ongewenste schade die 
bestraling op sommige plekken onmogelijk 
maakt. Bijv. een longtumor dicht bij het hart 
of de aorta. Bij bestraling van de tumor raakt 
men tevens het hart en de aorta. Veel precie-
zer kan men met een protonenbundel wer-
ken, die gemaakt wordt met een cyclotron, 
die uiteindelijk hoogenergetische protonen 
precies op de juiste plek doet belanden. (Op 
een fractie van een speldenknop). Er is mo-
menteel één ziekenhuis die zo een machine 
bezit. 

Het vrije elektron heeft een broertje in 
de z.g. antimaterie, het positron. Het is 
net zo zwaar als het elektron, alleen is de 
lading niet negatief, maar positief. Als het 
elektron een positron ontmoet, dan ver-
smelten de deeltjes direct in een proces 
dat wij annihilatie noemen. Dan worden 
er twee gammadeeltjes uitgezonden, 
die precies loodrecht op elkaar wegvlie-
gen. Van dit principe maakt de PET scan 
gebruik. PET staat voor Positron Elek-
tron Tomografie. Deze scanningtechniek 
maakt gebruik van radioactieve tracers. 

We creëren een ra-
dioactief materiaal dat 
positronen uitzendt, bij-
voorbeeld koolstof 11, 
(we schrijven 11C) dan zal 
het positron in het men-
selijk lichaam binnen een 
tiende mm een elektron 
ontmoeten. De deeltjes 
vernietigen elkaar en er 
komen twee gammak-
wanten vrij die loodrecht 
van elkaar wegvliegen. 
Door deze kwanten te 
detecteren kunnen we 

precies de plaats uitrekenen vanwaar zij 
wegvlogen. Door de tracer (het radioactieve 
11C) chemisch te koppelen aan bijvoorbeeld 
suiker, dan zullen kankercellen, die een ver-
hoogde stofwisseling hebben en dus veel 
suiker verbruiken oplichten. De radioactieve 
glucose komt dus in een kankercel terecht, 
een positron komt vrij en ontmoet een elek-
tron en de annihilatie zorgt ervoor dat er twee 
gammakwanten wegvliegen, die in het ap-
paraat worden gedetecteerd. Tot in een tien-
de van mm ziet men waar de kanker in het 
lichaam zit. 

Peter Langendam

WWW.NCCS.ES  41 

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



Duurzaam Beleggen
Kaspar Huijsman is founder en director 
van Hugo Broker (voormalig BinckBank 
Spanje) en is zelf ook gepassioneerd be-
legger. In zijn columns schrijft hij over zijn 
ervaringen op de beurs en de economie. 
Heeft u een vraag, mail dan naar kaspar@
hugobroker.com

Willen we wel terug naar normaal?
Vorig jaar was memorabel in vele opzich-
ten maar niet echt een jaar dat wie dan ook 
graag wil herhalen. Toch heeft het niet alleen 
kommer en kwel opgeleverd. Het is heel dui-
delijk geworden dat niet alles wat we ‘nor-
maal’ vonden ook echt goed was voor onze 
persoonlijke gezondheid, de wereldwijde 
welvaart of onze planeet. Het is tijd om het 
‘normaal’ te herdefiniëren. Als we onze sa-
menleving en economie opnieuw opstarten, 
is er een enorme kans om een wereld te cre-
eren die gelukkiger, gezonder, ethischer en 
gelijkwaardiger is. Maar het zal veel durf, veel 
samenwerking en veel sterkte vergen om dit 

te bereiken. 

De verantwoordelijkheid van bedrijven
D u u r z a a m -
heid werd in 
eerste instan-
tie door veel 
bedrijven om-
armd omdat 
ze daarmee 
scoren bij het 
publiek. Maar 
dat publiek 
blijkt niet zo 
makkelijk te 
bedotten. On-

dertussen zijn er serieuze richtlijnen opge-
steld: de zogenaamde Environmental Social 
and Governance normen. De grote beursge-
noteerde bedrijven passen hun beleid aan 
en dat valt uitermate goed bij beleggers. 
Ook de diverse beleggingspartijen hebben 
speciale beleggingsfondsen voor duurzaam 
beleggen. Ook bij ons op kantoor merken we 
dat onze klanten steeds vaker voor duurza-
me beleggingen kiezen. 

De uitdagingen
Bedrijven zullen hoogstwaarschijnlijk altijd 
blijven opscheppen over die ESG-doelen die 
ze wel bereiken. Dat is normaal. Maar tegelij-
kertijd zullen er altijd bepaalde ESG-doelen 
zijn waarmee ze worstelen - sommige bedrij-
ven zijn gewoon beter in staat om bepaalde 
doelen te bereiken, en van geen enkel bedrijf 
kan worden verwacht dat het elke doelstel-
ling alleen bereikt.
In de toekomst moeten bedrijven hulp zoe-
ken en samenwerken om hun ESG-doelstel-
lingen te bereiken. Een goed voorbeeld zijn 
farmaceutische bedrijven. Voor de productie 
van geneesmiddelen zijn ze vaak afhankelijk 
van zuiver water. Farma-organisaties zouden 
kunnen werken met startups zoals Deso-
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lenator, die met zonne-energie betaalbaar 
drinkwater uit zee maken, in plaats van be-
staande waterbronnen af te tappen.

2020 heeft de prioriteiten van mensen op 
talloze manieren veranderd. De consument 
heeft nu nog meer de voorkeur voor duur-
zaamheid en eist dit nu ook van de producen-
ten. Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk 
blijkt dat 73% van de klanten nu verwacht dat 
online retailers recyclebare verpakkingen 
gebruiken. Ruim een derde van de consu-
menten koopt alleen nog producten die van 
natuurlijke grondstoffen zijn gemaakt en/
of uit de omgeving komen. 4 van de 5 Texa-
nen gelooft inmiddels in klimaatverandering. 
Lage prijzen zullen zeker meer dan ooit in 
twijfel worden getrokken. In 2021 hebben be-
drijven volledig inzicht nodig in hun supply 
chain, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat ze 
ethisch en duurzaam handelen.

Samenwerking op grote schaal
Bedrijven die samenwerken om hun duur-
zaamheidsdoelstellingen te bereiken is één 
ding, maar om wereld-
wijde doelstellingen te 
bereiken, zoals het ver-
lagen van de tempera-
tuurstijging tot 1,5%, zul-
len industrieën moeten 
samenwerken. Zo heeft 
het Verenigd Koninkrijk 
besloten alle huizen in 
2030 van stroom van 
windenergie te voor-
zien. Om dit te bereiken, 
zal een enorme hoe-
veelheid infrastructuur 
moeten worden opge-
zet. De uitrol van elektri-
sche auto’s kampt met 
hetzelfde probleem. Nu 
2030 steeds dichterbij 

komt, zal de vraag naar infrastructuurma-
terialen en -diensten exponentieel groeien. 
Dit omvat zaken als laadpalen, wegen en 
windturbines. Flexibiliteit en samenwerking 
zullen het nieuwe normaal moeten worden. 

Voor een overzicht van individuele duurza-
me aandelen of  duurzame ETF’s (mandjes 
van aandelen) die u zelf kunt aankopen kunt 
u contact met mij opnemen maar u kunt er 
ook voor kiezen om het uit handen te geven 
aan Saxo Bank.

Met dank aan input van Forbes Magazine

Kaspar Huijsman in Hugo’s Investment Academy 
op de Golden Mile in Marbella
www.binckbank.com/hugo-broker 
+ 34 951 56 56 56
Kaspar@hugobroker.com

N i e u w s  u i t  S p a n j eB E D D E N . . .

LEKKER GESLAPEN?
Dat vragen we elkaar graag als eerste ‘s 
morgens en dat is niet verwonderlijk: lekker 
slapen en lekker eten zijn mondiaal de be-
langrijkste ´gunnings´ die we elkaar graag 
verwensen en hoe menselijk is dát...

Persoonlijk voel ik mij zeer gelukkig na een 
goede nachtrust en het behoeft geen enkel 
advies waaraan dit kan bijdragen, we hebben 
als senioren immers reeds de levenswijsheid 
in pacht om te weten dat een gezonde le-
vensstijl bestaande uit rust, regelmaat, goe-
de voeding, beweging en een minimum aan 
stress de basis-ingrediënten hiervoor vor-
men.

Tóch zijn er elementen die na het voldoen 
van deze fysieke eisen het soms moeilijk ma-
ken om je dat specifieke gevoel te geven als 
uit een bekende TV reclame van een of an-
der matrassenmerk. En dat is niet voor niets, 
want anders zouden deze merken geen 
reclame voor zichzelf maken. Ook ik maak 
graag reclame voor mijn eigen matrassenlijn 
maar ik hecht er nét zoveel waarde aan dat 
mijn mooie vak van designer en producent 
niet alleen serieus wordt genomen in de re-
taill maar zeker ook bij de ú, de consument! 
Ik ben één van de vele anderen, maar wij ál-
len hanteren wel dezelfde ´weetjes top 5´:

1. Na 10 jaar is uw matras absoluut toe aan 
vervanging

2. Uw bed-bodem is zeer bepalend bij de 
keuze van de kern van uw matras

3. Uw gewicht is allesbepalend bij de keuze 
van de hardheid van uw matras

4. De minimale lengte van uw matras moet 
minimaal úw lengte PLUS 10 centimeter 
zijn.

5. Als het even kan is aanschaf van een 
nieuwe bed-bodem in combinatie van 
een nieuw matras helemaal ideaal.

Tóch heb ik nog een 6e en 7e weetje....

6. Een nieuw matras maakt je gewoon 
HELEMAAL BLIJ: drukpunten en ver-
moeidheid verdwijnen direct en het 
gevoel na de eerste nacht dat je li-
chaam weer eens écht wordt ´gedra-
gen´ snakken naar de volgende nacht....

7.  Als u dan tóch eens overweegt om uw 
nachtrust een keer te upgraden dan 
maak ik van deze gelegenheid gebruik 
om u van harte uit te nodigen voor een 
persoonlijk doch vrijblijvend consult 
en een kopje koffie... op zijn Spaans 
gezegd: ´sin compromiso´ 

Met uitgeruste groet,

Kees Diks
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Net als de vorige keer dacht ik: Waarom schrijf ik over deze boom? Zijn 

het de bloemen of is het de vrucht? Het zijn prachtige bloemetjes die als 

trosjes bellen aan de boom hangen en er is ook nog een mooie oranjerode 

vrucht die op een aardbei lijkt

Arbutus Unedo

Maar er is meer; deze boom staat in het 
wapen van Madrid afgebeeld en samen 
met de beer die de vruchten eet is er 
een schitterend standbeeld: “El Oso y el 
Madroño” te zien op de Puerta del Sol in 
Madrid, het bekende centrale plein waar 
de grote kerstboom elk jaar staat en de 
klok van oud en nieuw op de tv getoond 
wordt.
De Arbutus Unedo is afkomstig uit zuid 
europa en behoort tot de familie van de 
“Ericaceae” (heidefamilie). Madroño is de 
Spaanse naam en de Engelsen noemen 
de boom Strawberry Tree welke ook in 
Nederland gebruikt wordt: Aardbeien-
boom. De mooie klokvormige bloemetjes 
groeien in 5 cm. brede, hangende trossen 
aan het einde van de takken en bloeien 
groenachtig wit tot roze van kleur. Sa-
men met de glanzende bladeren zijn het 
prachtige struiken waar de bloemen en 

Gezondheid
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de vruchten tegelijk te zien 
zijn. De vrucht is de bloem van 
het jaar daarvoor. De wilde 
vorm is meer een struik, net 
als de granaatappelboom, 
maar alle gekweekte soorten 
zijn als boom gesnoeid met 
een maximale hoogte van 4 à 
6 meter. Het zijn groenblijven-
de en goed droogte bestendi-
ge struiken die ook `s zomers 
maar weinig water nodig heb-
ben: echt een mediterrane 
plant. De Arbutus Unedo kan 
wel een paar graden vorst 
verdragen, met name als hij 
op een warme, zonnige plaats 
staat.
De vruchten zijn ongeveer 2 
cm. en verkleuren van groen-
geel naar oranjerood. Ze lijken 
inderdaad erg op een aardbei 
maar smaken daar absoluut 
niet naar. In de Nederlandse 
documentatie vond ik overal 
opmerkingen als smaakloos, 
zurig en niet lekker, maar ik 
heb ze zelf geplukt en ge-
geten hier in de Montes de 
Málaga die volstaat met deze 
Madroño struiken. Ze zijn best 
lekker en ik denk dat hier de 
hoeveelheid zon aan de Costa 
wel zorgt voor voldoende sui-
kers in de vrucht. Daar hebben 
ze in Nederland natuurlijk nog 
nooit van gehoord en proe-
ven ze de onrijpe Madroño. 
U wordt gewaarschuwd: de 
suikers kunnen, als de vrucht 
erg rijp is, omgezet worden in 
alcohol, dus eet er niet teveel 
als u nog moet rijden (lol).
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Nederlandse kwekers heb-
ben de Aardbeienboom 
vooral doorgekweekt voor 
de mooie bloemen, het 
glanzende blad en de de-
coratieve vruchten. 

Inmiddels is er ook een 
cultivar: de Arbutus Unedo 
Compacta met een hoogte 
van ongeveer 1 meter en 
erg geschikt als kuipplant 
voor op het terras. 

In landen als Spanje, Por-
tugal, Frankrijk, Italië, Grie-
kenland en zelfs China 
wordt de Aardbeienboom 
gekweekt voor de vruch-
ten die gebruikt worden bij 
de bereiding van sommige 
wijnen en likeuren en zelfs 
jam. Hier in Spanje is er de 
lekkere likeur Aguardiente 
de Madroño en ook Por-
tugal heeft een likeur Me-
dronho.

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

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

PSYCHOTHERAPIE/COUNSELLING/COACHING
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



Tomás de Torquemada was tevreden 
over zijn druk op koningin Isabella 
en koning Ferdinand om de joden uit 

het nieuwe rijk te verdrijven. De brandende 
haat die hij de joden toedroeg bestond 
bij hem al vele jaren: die schooiers die de 
Romeinen dwongen Jezus Christus aan het 
kruis te nagelen, die God’s zoon hadden 
vermoord, oh, hij zou het ze nooit vergeven.   

En er woonden veel joden in het vroegere 
emiraat van Granada, misschien wel een 
miljoen joodse onderdanen telde het land. 
Zij beheersten de goud en zilverhandel, 
bezaten de betere posities in het bestuur van 
het land, waren veelal rijk en zij woonden 
in de mooiste huizen. Hij kon zelf zijn haat 
niet goed begrijpen. Nog nooit had een 
jood hem kwaad berokkend noch 
hem beledigd of oneerbiedig 
bejegend. En dan, hij wist 
ook dat hijzelf joods bloed 
had, maar dat verzweeg hij. 
En zijn macht reikte zover, 
dat een ieder die wist dat 
Torquemada een joodse 
grootmoeder had gehad, dat 
wel degelijk voor zich hield. Zijn 
macht was groot en zijn spionnen 
waren overal. 

Ferdinand had eerst niets van zijn verhalen 
willen weten, maar bij de koningin vond hij 
een gewillig oor; hij vertelde hoe de joden 
stelselmatig katholieken overhaalden om 
een joods gelovige te worden; dat deden zij 
met bedrog en gemene listen; zij leenden 
op grootscheepse schaal geld aan iedereen. 
En als iemand zijn rente niet meer kon 

betalen, dan werd de totale schuld vaak 
kwijtgescholden, mits zij dan toetraden tot 
het jodendom. En zij waren de moordenaars 
van de zoon van God en het was eigenlijk toch 
de plicht van iedere katholiek om geen jood 
in zijn nabijheid te willen dulden. De leugen 
dat de joden katholieken overhaalden jood te 
worden, verspreidde hij overal en hij wist dat 
de joden daar meesmuilend op reageerden. 

Ferdinand luisterde naar andere verhalen; 
over hun rijkdom, over de handel van Granada 
die groter bleek dan de handel van Castilië en 
Aragon bij elkaar. En hoe de joden die handel 
domineerden. En hoe hij, als grootinquisiteur 
zeker wist dat al die nieuwe christenen, de 
“conversos” de tot het christendom bekeerde 
joden van het afgelopen jaar, helemaal niet 

bekeerd waren. Zijn spionnen zagen 
hoe die nieuwe katholieken nog 

stiekem de oude joodse riten 
volgden. Het was eigenlijk 
simpel, je bespiedde gewoon 
een conversos op de zaterdag; 
stond het eten al klaar en 
werd er niet gekookt, dat wist 

je het al; voor het donker werd 
de avond tevoor alles klaargemaakt 

voor de Sjabbat, de traditionele joodse 
rustdag. En als vader dan het middaggebed, 
de mincha bidt en de traditionele kaarsen 
branden, dan was het overduidelijk; zij zijn 
joden die snel christen geworden waren 
omdat zij de beloofde godsdienstvrijheid uit 
het verdrag van Granada niet vertrouwden. 
De ongelovige honden. Was het woord van 
hun heersers niet hun woord!

Nog steeds gold de overeenkomst en hij kon 
weinig doen. Hij treiterde de conversos door 

ANDALUSIË een geschiedenis
hen te dwingen varkensvlees te eten, wat die 
schijnheilige misbaksels nog gewoon deden 
ook, geloof of niet. Het was net alsof zij hem 
recht in het gezicht uitlachten. Wacht maar….

De Koning ging pas om toen Torquemada 
Ferdinand voorrekende hoeveel goud en 
zilver hij kon bemachtigen. “We verdrijven 
gewoon alle joden. Ze moeten binnen drie 
maanden vertrokken zijn en mogen nooit 
terugkeren. Ook mogen zij geen goud of 
zilver meenemen. U zult baden in het goud, 
Koninklijke hoogheid” zo voorspelde Thomás 
hem met een rood hoofd van enthousiasme. 
En ook Ferdinand voelde er wel voor. Het 
land had door de Moorse oorlogen nogal wat 
schulden gekregen en nog meer verplichtingen 
gevormd. Geld was meer dan welkom.

En zo stelden zij in samenspraak met de 
koningin samen met wat ambtenaren in het 
grootste geheim het edict van verdrijving op. 
Het ‘Decreto de la Alhambra” werd op 30 
maart 1492 uitgevaardigd en sloeg in als een 
bom. Niet alleen bij de joden, maar zeker bij 
de moslims die zich afvroegen dat wanneer 
zo kort na het verdrag van Granada, waarin 
alle partijen vrijheid van godsdienst voor alle 
bevolkingsgroepen beloofden, het verdrag al 
geschonden werd, wat voor zekerheid die 
overeenkomst voor de grootste groep van 
de bewoners dan wel  inhield. Voor de joden 
betekende het simpele zinnetje van het edict 
de grootste ellende die zij zich maar konden 
voorstellen; zij werden verdreven van hun 
woonplaats, hun geboorteland, hun huis, 
werk, en raakten het merendeel van hun 
bezittingen kwijt. 

‘Met dit edict gebieden wij alle Joden en 
Jodinnen, van alle leeftijden, die in onze 
gebieden en domeinen gevestigd zijn, te 
vertrekken voor eind juli van dit jaar, en dat 
zij niet mogen terugkeren naar onze landen’. 
In het edict van verdrijving stond vervolgens 
dat zij tot het einde van juli Koninklijke 
bescherming genoten hun vertrek te 
organiseren. Zij kregen dus niet de keuze 
tussen bekering of vertrek, maar alle joden 
werden uitgezet! En verder vermelde het 
decreto, dat het verboden was om goud, 
zilver of geslagen munt uit het land mee te 
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nemen. 

Het rijk was in rep en roer. Ferdinand 
verdriedubbelde de wachten rond 
het Alhambra en bij de belangrijke 
regeringsgebouwen. Er waren al rellen 
uitgebroken en er werden enkele gebouwen 
in brand gestoken.

De rellen 
w e r d e n 
wreed de kop 
i n g e d r u k t . 
Maar het was 
duidelijk dat een 
decreet voor 
de moslims om 
zich te bekeren 
of te vertrekken 
op dit moment 
zeker niet 
v e r a n t w o o r d 
zou zijn. Terwijl 
Isabella en 
Ferdinand al 
een brief van 

paus Alexander in bezit 
hadden, dat hij voornemens 
was het paar tot de titel 
“Katholieke Koningen” uit 
te roepen in 1494.  

Isabella gloeide bijna van 
de immens hoge eer, die 
zij en haar man ten deel 
zouden vallen. Hun dochter 
Johanna die vaak gewoon 
meeluisterde als vader 
en moeder staatszaken 
bespraken, spotte er een 
beetje mee: “Ik zie het 
niet; jullie zijn katholiek 

en koningen, dus katholieke koningen. Ik 
begrijp zijne heiligheid niet”. Isabella keek 
dan wat nors, Ferdinand werd vrolijk en 
Tomás schudde zijn hoofd om zoveel 
frivole onnadenkendheid. Hij bekeek 
de Koningsdochter, nu bijna 15 jaar, die 
uitgroeide tot een ware schoonheid, maar 
wiens grillige karakter en scherpe tong haar 

voortdurend in strijd met haar moeder 
brachten; dat wel, maar waardoor de 
waardering van Ferdinand voor haar iedere 
dag steeg.

In de maanden die volgden zag men maar 
al te vaak vreemde taferelen in de straten 
van Granada. Al heel spoedig waren alle 
paarden en koetsen verdwenen uit het 
straatbeeld; deze werden gekocht door 
rijke joden die de wagens en koetsen nodig 
hadden om hun bezittingen over te brengen. 
Al snel werden er astronomische bedragen 
neergeteld voor een simpele ossenwagen, 
voor een ezel of een muilezel. Ook zag men 
iedere dag de karavanen van mensen met 
wagens, paarden en de muilezels zwaar 
beladen, wegtrekken. 

De gezanten en ambtenaren van Ferdinand 
en Isabella controleerden de reizigers voor 
een derde of vierde maal. De grote trek was 
naar Afrika, naar Portugal, naar Francia en 
zelfs naar De Nederlanden, een gebied dat 
bezit was van de hertogen van Bourgondië. 
De convercos bleken plots meer geld, 
goud en zilver 
te bezitten. Het 
was voor hen een 
reden te meer 
om vooraan in 
de kerk te zitten 
en geen mis 
over te slaan. 
De inquisitie 
b e s p i o n e e r d e 
alle conversos 
en nadat het 
decreet was 
beëindigd begon 
de inquisitie, die 
alleen katholieken 

mocht onderzoeken of zij wel het ware 
geloof aanhingen, met dubbele haat de 
arme convercos te ondervragen, waarbij de 
martelkamers overuren draaiden. Net zoals 
de brandstapels, want met halfslachtige 
overgangers naar het ware geloof was 
weinig mededogen. 

Het werd stiller in de straten van Granada. 
Niet dat er minder mensen op straat waren, 
of juist nu toch eigenlijk wel. Nee, er miste 
een bepaalde drukte, geest of samenhang in 
de straten. Sommige Moorse families zagen 
hun handel verdwijnen en besloten ook 
maar te vertrekken. Nadat de Koninklijke 
vertrekken inderdaad overvol leken te 
zitten met goud en zilver, slonk de voorraad 
om nooit meer tot het oorspronkelijk 
volume aan te groeien. De geest was weg 
uit Granada en het zou lang duren voordat 
het land er weer bovenop kwam. Overal 
in klein Azië of elders in Europa kon men 
groepen Spaanse joden herkennen die zich 
de Sefardische joden noemden. 

Peter Langendam



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!


