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EVENEMENTEN

Toch weer een verloren
jaar?

N

og een week en dan begint de lente – tenminste op het moment dat ik dit
schrijf. Maar het voelt nog niet echt als “een nieuwe lente”. Integendeel; Nog
steeds allerlei beperkingen vanwege de corona en voor de komende week
wordt weer regen voorspeld.

Nu precies een jaar geleden, op 14 maart, de
dag van de ALV 2020, werden in Spanje de
eerste beperkingen afgekondigd in verband
met de corona uitbraak. Wie had toen gedacht
dat we nu, een jaar later, nog steeds met beperkende maatregelen zouden zitten. Spanje
en Portugal lijken op dit moment een beetje beter te gaan maar o.a. in Brazilië en dichter bij huis Italië, Duitsland, en vooral Tsjechiē
gaat het weer helemaal de verkeerde kant op.
Wordt ook 2021 een verloren jaar ??
We hopen natuurlijk allemaal van niet. We
blijven plannetjes maken om leuke dingen te
doen, zowel privé als met de NCCS, en we
hebben al het nodige geregeld. Maar de dag
dat “het” moet gebeuren komt steeds dichterbij en we hebben nog steeds geen vaccinatie
gehad en de beperkingen blijven van kracht.
Op tv en in de kranten wordt gesteld dat het
extra moeilijk is voor jongeren. En ik geloof heel
graag dat die het erg moeilijk hebben maar
de gemiddelde NCCS-er heeft misschien nog
tien mooie jaren voor de boeg en daarna wordt
het waarschijnlijk echt een stuk minder. Als er
door de covid van die tien jaren nu twee grotendeels verloren gaan, dan is dat toch ook
een hele grote impact op ons welzijn.
Maar we blijven proberen. Zodra we ergens een
4

gaatje zien dan organiseren we iets en doen we
weer leuke dingetjes samen. Met de club de
inloopborrels en een enkele paaslunch, met
de Senang bridgeclub bridgemiddagen met
op tafel perspex schermen, met de band (CC9)
blijven we in onze oefenruimte muziek maken
op gepaste afstand van elkaar en tenslotte privé regelen we toch lunches of een gezellige
middag voor kleine groepjes.
En hopelijk doet ook u nog voldoende leuke
dingen om van het leven te blijven genieten.
Blijven doen want we zijn nog lang niet aan het
einde van deze beproeving.
Blijf gezond!!

Wilmar
Bliek,
voorzitter

Evenementen

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

ZATERDAG 24 APRIL
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
In Finca Los Cabelleros, Benalmádena
Aanvang 10.30
Afhankelijk van de nader aan te kondigen
maatregelen en de situatie na de Semana
Santa. U wordt per nieuwsbrief op de hoogte
gehouden 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 gehouden van de nieuwste ontwikkelingen en
mogelijkheden.

NIEUWE LEDEN

februari / maar t

Carine Pinxter - van Gaalen
Sint Maarten, Nederland

Overleden:

Antonia Kenter - Torremolinos
Ad Schilperoort - ’s-Gravenhage
Rob Leijn - Cuijk

WWW.NCCS.ES
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KOFFIE AAN DE COSTA!
• In Fuengirola kunt u iedere donderdag terecht 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 ongeveer 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

• Algarrobo Costa (Torre del Mar). Iedere eerste 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 Torremolinos, op het parkeerterrein vlak voor la Roca.
Informatie bij Marianne Groeneveld - Veringa, grokogroko@hotmail.com, tel. +31 6 3443
2586 en Kittie van Leusden 0031641467586

NCCS

KOFFIE-OCHTENDEN

Voor het laatste clubnieuws en evenementen: onze tweewekelijkse
nieuwsbrief!
6

Feest?
Het was op 15 maart 2020 dat in
Spanje alles voor twee maanden op
slot ging, nu al weer ruim een jaar
geleden. Aanvankelijk werd gedacht
dat het maar voor even zou zijn. Ach,
corona was toch vergelijkbaar met
een griepje... Inmiddels weten wij wel
beter. Het heeft het hele maatschappelijk leven op zijn kop gezet. Iets
wat we eigenlijk niet voor mogelijk
hadden gehouden en toch gebeurde het. En we zijn er nog niet vanaf
ondanks allerlei door de leiders gedane beloftes, die toch steeds weer
bijgesteld moesten worden.

Ondanks alle maatregelen duurt het
voort. Alle hoop was en is gevestigd op
vaccinatie. Helaas laten de farmaceuten
het afweten wat betreft levering. Vervolgens ontstaat er onrust over mogelijke
bijwerkingen van bepaalde vaccins. En
hoe zit het met de verschillende varianten die opduiken. Kortom, zorgen genoeg.
We mogen ons gelukkig prijzen dat in
Spanje de horeca een groot deel van de
dag geopend is, waardoor een terrasje
pakken en ontmoetingen tot vier personen mogelijk is. In een aantal plaatsen is
er een versoepeling gaande wat betreft
het aantal personen en openstelling van
de horeca. Dat biedt perspectief en is bemoedigend voor de komende periode.

We hadden het allemaal zo goed voor
elkaar dachten we. Een maakbare samenleving. Ineens blijkt die samenleving
helemaal niet zo maakbaar. Een onzichtbaar virus trekt de wereld over en verstoort
het hele maatschappelijk leven. Wie had
kunnen bedenken dat ons dat nog eens
zou overkomen. Deskundigen van allerlei
disciplines verschijnen in dagbladen en
op TV. Helaas spreken ze niet allemaal dezelfde taal en komen met eigen vormen
van aanpak van de crisis. Ook de leiders
voeren hun eigen landelijke aanpak uit.
Soms zijn er overeenkomsten met andere
landen, vaak ook niet. Dat maakt het voor
de burger onoverzichtelijk. Wie moet je
nou geloven?

Ook in de kerkdiensten die inmiddels zowel in Fuengirola als in Torremolinos zijn
hervat (zie voor plaats en tijd elders in dit
blad) is er sprake van bemoediging. Na
de stille week of zoals het in Spanje genoemd wordt de Semana Santa, waarin
het lijden en sterven van Christus centraal
staat, wordt op 4 april het Paasfeest gevierd. Het grootste feest in de Christelijke
kerken in zowel Oost als West. Het feest
van de opstanding van Christus uit de
dood. Een door velen als bemoedigende
boodschap ervaren in deze onrustige tijden. Kom, hoor en maak eens mee hoe
het Paasfeest wordt gevierd in de kerkdiensten in Fuengirola of Torremolinos
Piet Visser
WWW.NCCS.ES
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BENALMÁDENA COSTA
Omdat we door de coronamaatregelen
tijdelijk
niet buiten de gemeentegrenzen van Benalmádena
mochten komen, besloten
we op een zonnige winterdag een wandeling te maken in Benalmádena Costa,
met als doel een voor ons
bekend stukje kust eens
aan een nader cultureel onderzoek te onderwerpen.
Torre Vigía El Cantal - La Cala del Moral
Dus, niet te veel zeuren over
wat we allemaal niet mogen, maar vooral met een
positief gevoel en open vizier bekend terrein eens wat gedetailleerder dan normaal bekijken en hier en
daar stilstaan bij de achtergronden. Nou, dan kom je nog tot verrassende en
interessante ontdekkingen!
We beginnen onze wandeltocht bij de
welbekende rotonde met de draaiende
windmolentjes
(kustweg
N-340
Avda. Antonio Machado – nabij nr. 71 –
Benalmádena Costa) genaamd: Rotonda
de los Molinillos. Op de westelijke hoek
van de rotonde bevindt zich een Romeinse
archeologische vindplaats - Villa Romana de
los Molinillos (1e/2e eeuw na Chr.). Met heel
veel verbeelding en wat informatie kunnen
we zien dat er in de ruimtes installaties
waren voor de productie van olijfolie (uniek
zo dicht bij de kust) en het zouten van vis.
8

Ook zijn er restanten van een keramiek
oven.
We steken de N-340 over en gaan naar
rechts om een rondje te lopen om het
fraaie donkerrood gekleurde kasteel
Castillo El Bil Bil. Van alle kanten is het
gebouw fotogeniek en de ligging op een
verhoging boven het strand is prachtig.
Het ´kasteel´ werd in 1930 gebouwd door
architect Enrique Atencia als exotisch
zomerhuis voor de familie Hermann (van
Spaans-Franse afkomst). Enrique Atencia

Benalmádena, die het – na restauratie gebruikt voor diverse culturele doeleinden
en als trouwlocatie. Op geregelde tijden is het
gebouw geopend en kunt u zo naar binnen
om de ruimtes te bekijken en vooral de
grote (trouw)zaal - voorheen patio - met een
capaciteit voor 100 personen.
Vlakbij het kasteel staat een mooi bronzen
beeld van Ibn al – Baytar, de vooraanstaande
botanicus en farmacoloog (geboren in
Benalmádena in 1197 en overleden in
Damascus in 1248). Zijn belangrijkste
bijdrage was het systematisch vastleggen
en toevoegen van 300 tot 400 soorten
medicijnen, gevonden door Islamitische
artsen uit die tijd, aan de ruim 1000 die al
bekend waren uit de oudheid.

was sterk geïnspireerd door de Islamitische
architectuur en een vriend van hem was
restaurateur bij het Alhambra, waardoor
het bouwwerk opgetrokken werd in de stijl
´Alhambrismo´, tamelijk populair in de jaren
´20 en ’30. Wat een schitterend vakantiehuis
moet dat geweest zijn! Door de Spaanse
burgeroorlog echter werd de
fam. Hermann gedwongen het
land te verlaten en het huis werd
verkocht aan de Amerikaanse
familie Schestorm, die er de
nu bekende naam aan gaven
(een samenstelling van hun
initialen: de vrouw Elsa = EL,
de man William = BIL en de
zoon eveneens William = BIL) –
Castillo EL BIL BIL. Na nog een
Belgische eigenaar die de boel
helaas verwaarloosde, werd het
kasteel in het begin van de jaren
´80 gered door de gemeente

Langs een modern kunstwerk – een torso
met een grote moer in z´n navel en twee
schroeven als tepels – lopen we nu terug
naar de molentjes rotonde en nemen dan
de boulevard, die iets lager ligt dan het
straatniveau als wandelroute richting de
jachthaven van Benalmádena.
Deze boulevard (Paseo Marítimo) slingert

WWW.NCCS.ES
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zich langs het strand en door het ontbreken
van verkeerslawaai en grote aantallen toeristen
heerst er een heerlijke rustige, bijna dorpse
sfeer. Een mooie gelegenheid om eens goed
om ons heen te kijken. Het plaveisel van
de boulevard wordt tot aan de haven ruim
twintig keer opgesierd door metersgrote
mozaïekkunstwerken
van
verschillende
keramiek kunstenaars. De onderwerpen lopen
uiteen van vissen, visserij, strand tot figuratief en
naïef. Sommigen zijn gemaakt van geglazuurde
tegels, anderen van baksteen of natuursteen,
en ook metaal, keien of een combinatie van
materialen is toegepast. Kortom, erg leuk om nu
eens te zien waar we normaal zonder aandacht
massaal overheen lopen. En oh ja, u komt ook
nog een Manneken Pis tegen. Eén van de
zeven officiële replica´s ter wereld, geschonken
door de gemeente Brussel vanwege de
verbroedering van de twee steden in 1991. In ruil
gaf Benalmádena een kopie van het bronzen
beeld La Niña de Benalmádena (het meisje van
Benalmádena, wat in Benalmádena Pueblo op
het centrale plein staat). Naarmate we dichter bij
de haven komen wordt het strand steeds breder.
Erg mooi is de brede parkachtige groenstrook
tussen de boulevard en het strand met houten
wandelpaden, grasvelden, mooie beplanting,
veel schaduw en wat fitness faciliteiten. De
combinatie van al deze elementen zorgt voor
een totaal eigen sfeer in vergelijking met andere
boulevards aan de Costa del Sol.
Aangekomen bij de beroemde jachthaven
van Benalmádena, houden we eerst zoveel
mogelijk rechts aan om het beeld van Nuestra
Señora de la Salud eens van dichtbij te bekijken.
Vanaf dit havenhoofd bij de ingang van de haven
heb je een schitterend uitzicht op Benalmádena
en de achterliggende bergen. Langs de hier
aangemeerde grotere luxe jachten lopen
we terug naar de binnenhaven en volgen de

10

WA N D E L I N G
route binnendoor langs de blauwe
bruggetjes. Deze binnenhaven is het
bekendste en meest spectaculaire deel
van de Puerto Marina Benalmádena en
behoort met zijn lay-out en architectuur
tot de mooiste ter wereld! De meesten
van u zullen er al wel bekend mee zijn.
Op vier eilandjes zijn bijzondere
appartementen gebouwd met eigen
ligplaatsen rondom. De complexen zijn
opgetrokken in een mix van Arabische,
Indiase en Andalusische stijlen en
ademen een exotische sfeer. Het
enorme trappenhuis in het gebouw aan
de landzijde doet met het mozaïekwerk
weer meer denken aan de architectuur
van Gaudí. Pioniers in deze stijlenmix
zijn vooral geweest architect Eduardo
Oria en ingenieur Jaime Dioni.
De inauguratie van de haven was in 1982
en sindsdien is hij tweemaal bekroond
met de onderscheiding ´beste haven
ter wereld´. Wat een bijzondere
bezienswaardigheid en dat allemaal op
een steenworp afstand! Verder vindt
u in deze haven naast restaurants en
winkels tal van mogelijkheden voor
vertier, zoals het Sealife Aquarium,
allerlei
watersportactiviteiten,
-lesmogelijkheden en vele soorten
korte cruises.
Veel plezier met deze kunst- en
cultuurwandeling!
Paul Veldhuizen

.

WWW.NCCS.ES
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Corona blijft. Wat nu?

O

nlangs kregen we met al het andere corona-nieuws te horen dat we
met het corona virus zullen moeten leren leven, tenminste de komende
jaren. Gedragsverandering is altijd moeilijk, maar niet onmogelijk, dat
hebben we wel gezien. In het nieuws was ook dat de Gezondheidsraad nog
niet onomstotelijk vast heeft kunnen stellen dat Vitamine D ons daarbij helpt,
maar men sloot het ook niet uit.
Men vond dat er nog te weinig bewijsmateriaal
voorhanden is van voldoende kwaliteit. Kortom, men wacht verder onderzoek af. Duidelijk is ook dat bijna de helft van de bevolking
zwaarder is geworden tijdens de lockdown.
Zelfs de minister president had het er over.
Bij de vrouwen is 40% aangekomen en bij de
mannen 49%. Terwijl bij mannen toch al meer
overgewicht voorkwam dan bij vrouwen.
Interessant is dat 13% van de vrouwen is afgevallen. Wat doen deze vrouwen anders?
Ze zijn meer gaan bewegen en minder gaan
eten doordat ze juist door corona zich meer
bewust van hun gezondheid zijn geworden.
We kunnen dus zelf veel doen: gezond eten,
de goede vetten eten, weinig alcohol en suiker gebruiken en vooral veel bewegen. Ons
lichaam heeft zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren en voldoende vocht om alle
lichaamsprocessen goed te laten verlopen.
Dat zijn allemaal dingen die u wellicht al lang
wist, al valt het niet altijd mee om er naar te
handelen, zeker niet in deze tijd. Vast is ook komen te staan dat de grootste sterfte onder de
Covid patiënten het mensen met overgewicht
betrof. Dus alleen al op gewicht blijven en niet
aankomen helpt in strijd tegen corona.
Het duurt nog even voordat iedereen is ingeënt en een beetje meer weerstand is altijd

goed. Afvallen heeft tijd nodig en moet vooral niet te snel gaan, dus die bescherming is er
alleen op lange termijn en lukt alleen bij een
goede motivatie om langdurig van zoet en alcoholische drankjes af te zien. Bovendien is het
ook goed om je voor te bereiden op de vaccinatie. Bij vaccinatie zijn namelijk voedingsstoffen nodig om het lichaam goed te laten reageren. Logisch: het triggert de afweer en zet
die aan het werk. Dat kan alleen met behulp
van de goede voedingsstoffen. Het immuunsysteem moet wel in staat zijn om die ‘arbeid’
te verrichten.
Verleden jaar (oktober, 2020) publiceerde de
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
(SGE) een white paper. Het Expert Panel van
de SGE kwam tot de volgende aanbeveling
voor een optimale ondersteuning van het immuunsysteem: met vitamine D, vitamine C, visvetzuren, selenium en zink.
Ik zou daar zelf nog een multivitaminen en -mineralencomplex aan toe voegen. In het algemeen eten we te weinig groenten en fruit om
in de dagelijkse behoefte aan mineralen en
vitaminen te voorzien. Daarbij wordt de kwaliteit van groente en fruit steeds minder door
verarming van de bodem, waardoor we onvoldoende vitaminen en mineralen binnenkrijgen.
Kies wel een multi van goede kwaliteit en niet
uit de supermarkt, daarbij zijn de doseringen
vaak te laag. Kies voor een voor uw leeftijd ge-

schikte multi met als het even kan immuunsysteem
ondersteunende stoffen zoals Astragalus, Resveratrol
en Curcuma. De volgende stoffen zijn ook van belang
ter preventie en voorafgaande aan vaccinatie:
Vitamine D kan het beste in combinatie met vitamine K2 ingenomen worden, de combinatie is te koop.
Recent heeft een meta-analyse van wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het nuttig is vitamine
D suppletie te combineren met vitamine K2, omdat
deze twee vitaminen samenwerken.
Vitamine C helpt virussen te overwinnen en versnelt
het herstel na een virus infectie. Het activeert het afweersysteem, ook bij vaccinatie. Ontzuurd ascorbatencomplex is de beste vorm omdat dit minder belastend is voor de maag. Het hoeft geen dure vorm te zijn
of met andere stoffen daarbij.

Vermijd contact
met
mensen
met griepachtige
symptomen

Gooie gebruikte tissues onmiddellijk in
een vuilnisemmer
(met deksel)

Was je handen regelmatig met zeep
en water of met

Zink ondersteunt het immuunsysteem en levert een
in de praktijk bewezen bijdrage in de afweer bij corona. Het maakt ook deel uit van het in sommige Amerikaanse centra gebruikte MATH+ behandelprotocol,
samen met vitamine C en D en een aantal farmacologische stoffen. De sterfte in deze ziekenhuizen was
gemiddeld 5,1% en de sterfte in de andere centra was
22,9%. Een opmerkelijk verschil.
Selenium draagt bij tot de bescherming van cellen
tegen oxidatieve schade. Een groep onderzoekers
onder leiding van Margeret Rayman (universiteit van
Surrey, VK) heeft een verband gevonden tussen de
hoeveelheid Selenium in het bloed en COVID-19 in
China. In seleniumarme gebieden herstellen COVID-19-patiënten minder snel dan patiënten die in seleniumrijke gebieden van China leven. In seleniumarme
gebieden eist COVID-19 bovendien bijna vijf keer zoveel doden als in seleniumrijke gebieden. In Spanje zit
meer in de bodem dan in Nederland, dat helpt dan
voor sommigen van ons ook een beetje.
Als laatste nog de visvetzuren DHA en EPA. Ons voedingspatroon zorgt er voor dat er geen goede verhouding is tussen de inname van Omega-6 vetzuren en

een alcohol

Nies en hoest in je
elleboog en in een
weggooi tissue

Vermijd het aanraken van je ogen,
neus en mond met
ongewassen handen

Schud geen handen,
omhels geen mensen
en vermijd drukke gebieden

12
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Omega- 3 vetzuren. De eerste zitten vooral in
kaas, melkproducten en zonnebloemolie en
Omega-3 zit vooral in vis. Nu wordt er naar
verhouding te weinig vis gegeten en ook gebruiken we geen levertraan meer. Daarom is
het nodig om deze extra in te nemen want ze
spelen een essentiële rol bij het oplossen van
ontstekingen.
Deze stoffen kunnen bij de maaltijden in de
volgende hoeveelheden ingenomen worden:
•
vitamine C (1000 mg/dag)
•
DHA en EPA (1000 mg/dag)
•
selenium (50-100 mcg/dag)
•
zink (10 mg/dag)
•
vitamine D (2000 IE; 50 mcg/dag) en
vitamine K2 (90 mcg per dag)
Dit is een investering in gezondheid maar als
dit te duur is (en toch!) raad ik het volgende aan:
• Eet meer groente, het liefst bij 2 maaltijden
per dag
• Eet minder vaak, dus sla bijvoorbeeld een
ontbijt over (gratis)
• Vermijd de inname van suikers en bewerkte
koolhydraten (gratis)

• Wandel minimaal een half uur per dag
(gratis)
• Doe krachttraining thuis, waaronder opdrukken, planking of squats (gratis)
• Mediteer of doe ademhalingsoefeningen
(gratis)
• Slaap minimaal 7,5 uur (gratis)
• Versterk het vertrouwen in jouw lichaam
(gratis)
• Kijk geen Achtuurjournaal en stap uit de
collectieve angst (gratis)
• Verbind jezelf - ook al is het online - met
mensen waar je energie van krijgt (gratis)
• Start de dag met een koude douche
(goedkoper dan warm water)
• Volg jouw passie, het is de taal van je ziel
(gratis)
We worden corona voorlopig nog niet de
baas maar we krijgen het wel steeds meer
onder controle en dat is al een verademing.
Of je nu kiest voor vaccineren of niet, bovenstaande helpt altijd.
Lenneke Straijer,
Orthomoleculair therapeut,
info@lifeelements.nl

Oplossing Spaanse puzzelpagina
1, Het juiste woord		

2. Kruiswoordpuzzel		

3. De uitdrukking

lavadora				1. abeja
televisión			2. lobo				Zo gek als een
lámpara				3. cerdo				deur zijn
ducha				4. gato
interruptor			5. perro
percha				6. zorro
silla				7. rana
cama				8. mono
				9. vaca

SMAAKMEESTERRECEPT

PAPPARDELLE MIA’S
van Mia’s pizzorante
We hebben de restaurants die besproken worden in De Smaakmeesters gevraagd om één van hun recepten met ons te delen voor onze nieuwe rubriek:
Smaakmeesterrecepten.
Van Jussara van Mia’s Pizzorante ontvingen we
het recept voor een heerllijke pastaschotel. Het
recept is voor 4 personen. Pas op met de chili!
Ingrediënten:
• 400 gr verse pasta, we raden pappardelle of fecttuccine aan
• 80 ml extra vierge olijfolie
• 120 gr verse huisgemaakte salsicha (wij
gebruiken die we hier zelf maken) maar
je kunt het ook kopen bij de slager, het
belangrijkste is dat hij vers is
• 1 teen knoflook
• 4 middelgrote verse champignons
• 2 verse chili pepertjes
• 50 gr cherrytomaatjes
• 50 g gedroogde eekhoorntjesbrood
• basilicum naar smaak
Bereiding:
Kook de pasta apart en giet af als deze ‘al
dente’ is, volg de instructies op de verpakking
Voeg in een koekenpan de olijfolie, de geperste knoflook, de saus, de champignons,
de chili pepertjes en de tomaat toe en bak
ongeveer 10 minuten op laag vuur tot de
salchicha gaar is
Laat het eekhoorntjesbrood 10 minuten
weken in beetje lauw water en dan met het
water als laatste toevoegen samen met de
basilicum

samen met de zojuist gemaakte saus
en naar smaak Parmezaanse kaas. Op
bord met nog wat kaas en verse groene
kruiden serveren.
Buon apetite!

Mia’s Pizzorante
Paseo Marítimo Rey de España 141, local 2
Openingstijden: dagelijks van 13.00u tot
17.30u. Maandag gesloten
Telefoon: 951 90 32 40

In een andere pan voegen we de pasta toe
14

WWW.NCCS.ES

15

N Ii T
e u SwPsAuNi tJ ES p a n j e
NIEUWS U

N I E U W S U I T S PA N J E
Ambitieus herbebossingsplan van Málaga met 3 miljoen bomen
Met de aanplant van 3 miljoen bomen wil de gemeente Málaga in
de komende 30 jaar zowel vervuiling in de stad als overstromingen
helpen tegen te gaan. De groene
ring zou aan de noord- en oostkant
van de stad moeten verschijnen.
Het plan - onderdeel van ‘Alicia, Plan del
Clima de Málaga 2050 - werd gesmeed
door het Stedelijk Observatorium voor Milieu en de gemeente van de Zuid-Spaanse stad. Het omvat een gebied van 20,24
vierkante kilometer met niet-bebouwbare
grond ten noorden van de oostelijke rondweg. Het plan wordt gefaseerd in drie decennia uitgevoerd en er gaat een begroting van 16 miljoen euro mee gemoeid.
Qua aanplant wordt gedacht aan autochtone beplanting met een grote capaciteit
tot opname van kooldioxide. Tegelijker-

tijd helpt deze beplanting in het tegengaan van overstromingen. In het plan zijn
zes verbindingen opgenomen die directe
toegang vanaf de kust tot de Montes de
Málaga en de nieuwe natuur ten noorden
en noordoosten van de stad gaan bieden.
Zo komt er een verbinding vanaf het beroemde badhuis Baños del Carmen en
vanaf de wijk La Malagueta naar de toekomstige natuur.
Eerdere grootschalige herbebossing
Málaga
Het is niet het eerste grote herbebossingsproject van deze gemeente. Na een paar
grote overstromingen met zelfs doden tot
gevolg aan het begin van de vorige eeuw
besloten de autoriteiten van de stad het
achterliggende gebied weer met bomen
te beplanten. Die bomen waren gedurende de voorgaande eeuwen gesneuveld
ten gunste van de een florerende lokale
wijnindustrie. Duurde voort tot de Filoxera-epidemie (druifluis) in 1880 roet in het eten
gooide.
In 1927 werd om grote overstromingen
tegen te gaan een herbebossingsplan goedgekeurd. Dit behelsde
de aanplant van in totaal
18 duizend hectare met
kurkeiken,
steekeiken
en diverse dennensoorten. Daarnaast werd het
stuwmeer El Agujero
aangelegd om overtollig
water op te vangen. Het
natuurgebied Montes
de Málaga is feitelijk het
resultaat van dit eerdere
herbebossingsplan.

Chiringuitos
De traditionele houten ‘chiringuitos’ aan de
Costa del Sol maken
steeds vaker plaats voor
moderne bouwwerken
met een betonnen ondergrondse constructie.
Dit is schadelijk voor de
zandgrond die wettelijk
gezien lastig te beschermen blijkt.
Met name op de stranden van Marbella
en Málaga zijn er in de afgelopen tien jaar
steeds meer moderne strandtenten bijgekomen. Veel van deze bouwwerken zijn van
beton, wat de mogelijkheid biedt een ondergronds magazijn of kantoor te maken. Zo
worden vierkante meters gecreëerd die niet
hoeven worden meegeteld bij de aanvraag
van de bouwvergunning.
Het stuk grond waarop deze strandtenten gebouwd zijn, het zogeheten Dominio
Público Marítimo Terrestre (DPTM) is officieel beschermd gebied vanwege zijn natuurlijke waarde. De lokale autoriteiten die
verantwoordelijk zijn voor het DPTM waarschuwen al jaren voor de gevolgen van
het bebouwen van deze strandstrook. Het
veroorzaakt schade en erosie van de zandstranden. Ondanks deze waarschuwingen
blijft de Andalusische regering nieuwe
bouwvergunningen voor dit gebied uitgeven.
Onbeschermd natuurlijk gebied
Uit een onderzoek uit 2019 blijkt dat maar
26 procent van de Andalusische kust daad-

werkelijk beschermd wordt. Dat percentage
daalt drastisch naar 2 procent als alleen gekeken wordt naar de kust van Málaga. Daar
zijn voor 400 chiringuitos vergunningen uitgegeven, dat is de helft van het totale aantal
vergunningen in heel Andalusië.
Milieuorganisaties Ecologistas Malaka en
Ecologistas en Acción zijn samen een campagne gestart tegen de chiringuitos die de
kuststrook ‘verstedelijken’ met hun onroerende infrastructuren en grote terrassen. Zij
stellen de huidige Kustwet ter sprake die te
vaak gewijzigd wordt en daarom te onduidelijk blijft. Hierdoor worden bouwvergunningen ongelimiteerd door het regiobestuur
verstrekt.
Stimulering toerisme
Sinds 2011 is regioregering van Andalusië verantwoordelijk voor de inrichting van
en handhaving aan de Andalusische kust.
Daaronder valt ook de verantwoordelijkheid
voor het al dan niet verstrekken van nieuwe
bouwvergunningen direct aan het strand.
De regioregering heeft de bouw hier altijd
gestimuleerd met het oog op het toerisme,
de voornaamste economische sector van
de regio.
Nu het ondergrondse bouwen in de afge-
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lopen tien jaar in opkomst is gekomen, blijft
dat dus niet meer zonder gevolgen voor
de natuurlijke omgeving. Milieuorganisaties menen dat de autoriteiten hiervoor hun
ogen sluiten, ondanks dat het om wettelijk
beschermd gebied gaat. Procedures kunnen soms jarenlang in beslag nemen, maar
uiteindelijk wordt de vergunning vrijwel altijd
alsnog verstrekt.
Beton vormt barrière voor getijstroom
Volgens de lokale autoriteiten die zorgdragen voor het DPTM neemt de erosie van
het zandstrand steeds verder toe en het
natuurlijke herstel steeds verder af, als gevolg van de ondergrondse bouw. Het beton
vormt een barrière voor het getij van de zee
waardoor de golfslag op het strand sterker
wordt, en er steeds meer zand verloren
gaat. Daardoor worden ook de erosieve gevolgen van noodweer steeds groter.
Dat is niet alleen schadelijk voor de natuur,
maar op de langere termijn ook voor het
toerisme en dus voor de economie van het
de regio. Ecologistas Malaka en Ecologistas
en Acción pleiten er dan ook voor dat de
bouwvergunningen niet langer door
het regiobestuur, maar door de lokale autoriteiten voor het DPTM worden
uitgegeven die meer oog hebben
voor het behoud van de natuurlijke
omgeving.

Sevilla wekt schone
energie met bittere sinaasappels van sierbomen
In het voorjaar ruikt het vaak

heerlijk in Sevilla. Talloze straten in
de Zuid-Spaanse stad worden opgefleurd door sinaasappelbomen.
En als die in bloei staan geurt het
er zo typisch en bijna bedwelmend
naar ‘azahar’ (sinaasappelbloesem)
Wie wel eens op straat in Spanje zo’n sinaasappel heeft geproefd weet dat ze niet
te eten zijn. Dit type sinaasappelboom is
door de Moren in Spanje geïntroduceerd.
De vruchten smaken erg bitter. De Andalusische hoofdstad is de stad in Spanje met
de meeste sinaasappelbomen. Het zijn er
zeker 50.000 en die leveren dit jaar naar
verwachting circa 5,7 miljoen kilo aan sinaasappels. Dat is een toename van 37,5%
ten opzichte van de oogst van vorig seizoen 2019/2020.
Het gemeentelijke water- en zuiveringsbedrijf Emasesa heeft nu een nieuwe rol voor
de bittere sinaasappels gevonden. Het
gaat om een innovatief stedelijk recycling
project waarin met het sap van de miljoenen stuks bitter fruit elektriciteit wordt
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opgewekt middels biogas. Zo worden de
sinaasappels ingezet voor een circulaire
economie om de negatieve effecten van
de klimaatverandering tegen te gaan.

onder Britten zo populaire marmelade van
te maken. Tot die voorkeur kregen voor sinaasappels uit kleinere plaatsen vanwege
de vervuiling.

Normaal gesproken vielen de sinaasappels uit de boom, bleven op stoep en straat
liggen, vaak rottend en platgetrapt of- gereden door passerende voetgangers of
auto’s totdat de gemeentelijke reinigingsdienst ze op kwam ruimen en ze ergens
op een vuilnisbelt dumpte. Omwonenden
klaagden over overlast van de vruchten
en de pulp die fruitvliegjes aantrekt en regelmatig de oorzaak was van glijpartijen of
zelfs een bult op een hoofd.
Die situatie behoort nu tot het verleden.
‘Emasesa promoot al voor het tweede
achtereenvolgende jaar een pilot project
in het waterzuiveringsbedrijf om groene
energie op te wekken met het sap van de
bittere sinaasappels’, zo stelt het bedrijf in
een persbericht.
Het sap van deze bittere zorgt voor een
zeer snel fermentatieproces. Snel genoeg
om 5 woningen gedurende één dag van
stroom te voorzien op basis van 1.000 kilo
sinaasappels. Van de resten na het persen
wordt compost gemaakt die wordt gebruikt voor regeneratie van landbouwvelden in de provincie.

Dit jaar zag de gemeente zich genoodzaakt
eerder dan normaal in actie te komen om
de sinaasappels te oogsten en van de straten te verwijderen om overlast voor de inwoners te voorkomen. Als gevolg van een
uitbundig bloeiseizoen vorig jaar levert elke
boom nu zo’n 80 tot 110 kilo aan sinaasappels.

Het team achter het project heeft berekend dat als alle sinaasappels in de stad
voor dit initiatief worden gebruikt 73.000
Sevillaanse woningen van groene – of liever gezegd oranje - stroom voorzien kunnen worden gedurende de oogstperiode.
Voordat Emasesa zijn groene project introduceerde werd een groot deel van de
sinaasappels uit Sevilla gebruikt om de

Tot 10 jaar recht op reparatie
voor elektrische apparaten
Een nieuwe Europese anti-afvalwet
houdt in dat bedrijven elektrische
apparaten (zoals keukenapparatuur en televisies) tot 10 jaar moeten
kunnen repareren. Door de huidige
wegwerpcultuur wordt er elke dag
een enorme hoeveelheid elektrische apparaten weggegooid.
Na 2021 zijn fabrikanten van apparaten dus
verplicht vervangende onderdelen te leveren aan professionele reparateurs, gedurende tien jaar vanaf de fabricage. Het
‘recht op reparatie’ zorgt voor meer duurzaamheid en moet het hergebruik en de
reparatie van elektronica aanmoedigen.
Het Parlement wil dat bereiken door reparaties ‘aantrekkelijker, systematischer en
betaalbaarder’ te maken en door garantieperiodes te verlengen. De hoeveelheid
elektronische apparatuur en elektrisch afval in Europa is enorm en varieert van land
tot land. De cijfers variëren volgens Eurostat
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ken. Hierdoor kunnen mensen hun
eigen producten repareren.

van 14,1 kg per inwoner in Zweden tot 2,4
kg per persoon in Roemenië.De laatst geregistreerde cijfers voor Spanje zijn 6,2 kg
per persoon. Het VK ligt met 13,2 kg niet ver
achter in Zweden. Naar verwachting worden de cijfers in mei bijgewerkt en zullen
nog hoger zijn.
Meer dan de helft van het ingezamelde
elektrisch afval in 2017 kwam voor rekening
van de grotere elektrische goederen zoals
keukenapparatuur.
Volgens E-waste Monitor werd in 2019 wereldwijd een recordaantal van 53,6 miljoen
ton (Mt) elektronisch afval gegenereerd.
Dit was een stijging van 21% in slechts vijf
jaar. Na Azië en Amerika staat Europa op de
derde plaats met een hoeveelheid elektrisch afval van 12 miljoen ton.
Right to Repair Act
Begin deze maand is de “Right to Repair Act” van kracht geworden. Als gevolg
hiervan legt de EU beperkingen op aan
producten die zijn ontworpen om ‘niet-repareerbaar’ te zijn. Dit kan goed nieuws
zijn voor reparatiewerkplaatsen, omdat
mensen vaker hun apparaten zullen willen
laten repareren. Fabrikanten moeten ook
reparatiehandleidingen toegankelijker ma-
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Niet alle items zijn echter nog opgenomen in de nieuwe EU-wet.
De verwachting is dat mobiele telefoons, laptops en andere kleinere gadgets zullen volgen. Frankrijk
gaat daarentegen een stap verder
en Apple-webwinkels hebben daar
vanaf maandag reparatiescores
voor hun iPhones en MacBooks geïntroduceerd.
Naast de ‘anti-afvalwet’ zijn bepaalde producten nu onderworpen aan Ecodesign-eisen. Dit heeft betrekking op energie-efficiëntie gedurende de hele levensduur van
het product. Producten die hieraan moeten
voldoen, worden beschreven in een rapport van Europa.eu, maar omvatten ook
televisies, computers en huishoudelijke
apparaten. Al deze regels en vereisten hebben tot gevolg dat fabrikanten een grotere
verantwoordelijkheid moeten nemen met
betrekking tot de efficiëntie en duurzaamheid van hun producten.
Volgens een Eurobarometer-enquête uit
2017 zou 77% van de EU-burgers hun goederen liever repareren dan nieuwe kopen,
maar ze uiteindelijk moeten vervangen of
weggooien omdat ze gefrustreerd zijn door
de kosten van reparaties of slechte technische dienstverlening door productiebedrijven.

Met dank aan InSpanje.nl
Else Beekman

HET VERHAAL VAN

ARNO WIERING

Het smaaktvolste verhaal ooit

EN ZIJN MARTA

V

an het redactie kregen wij het verzoek om weer onze rubriek “het verhaal
van...” voort te zetten. Maar ja, alle mensen die ik kende hadden we al
geïnterviewd en dankzij de corona waren er voor mij geen mogelijkheden
om op de gezellige evenementen van de NCCS nieuwe contacten te maken.
Onze onvolprezen Jeani stuurde me een
naam en een telefoonnummer van een
mogelijke kandidaat: Arno. Ergens kwam
me dit al een beetje bekend voor. Toen ik
hem belde, zei hij dan ook dat hij zeven jaar
geleden een interview met ons gehad had in
een heel kleine pizzeria in het centrum van
Fuengirola. En ja, toen herinnerde ik me weer
die heerlijke pizza die we daar tussen de
bedrijven (het interview dus) voorgeschoteld
kregen. “Ik heb genoeg te vertellen,
want ik heb een carrièreswitch naar de
computerbusiness gemaakt”, vertelde Arno.

zijn vrouw Marta te komen, dan konden we
tegelijkertijd haar Italiaanse en Mexicaanse
gerechten uitproberen. Ook Welmoed leek
dat wel een lekker idee. Aldus parkeerden
we onze auto’s bij de Carrefour in Las
Lagunas- Mijas en liepen in vijf minuten naar
het restaurant in Calle Geranio.
Het eerste wat Welmoed uitriep toen ze
binnenstapte, was: “Jullie keuken is groter dan
jullie hele vroegere pizzeria!”. Marta kwam

Dat klonk best interessant en het is toch altijd
leuk om te horen hoe het verder is gegaan
met mensen die je zo lang niet gezien
hebt. En wat wil het toeval...een dag na ons
telefoontje loop ik bij Biofac binnen en vraag
aan de balie wat ik moet doen om een
afspraak te maken. Opeens hoor ik achter
me een stem die zegt: “Ben jij Else? Ik ben
Arno”. En het werd nog gekker, want toen
ik vroeg waar hij woonde bleek hij al enige
jaren 200 meter bij mij vandaan te wonen in
één van de nieuwe flatgebouwen en dat hij
dagelijks langs mijn huis rijdt.
Kan ik eindelijk eens lopend naar een
interview, dacht ik, maar Arno stelde voor om
omstreeks
lunchtijd
naar dankwoord
het restaurant van
Plaats uw
eigen

en aanbeveling voor €10
Stuur uw tekst naar: redactie@nccs.es
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een enorme poster met de woorden
“hot pizza” en “mexican food delivery”
en daartussen een portret van een
guitigkijkende jonge Marta. Ook de andere
muren hingen vol en ergens daartussen
ontwaarde ik de tekst “family cuisine”. Marta
had de eerste pizzeria in Fuengirola die aan
thuisbezorging deed en de pizza Mexicana
(fusión van Mexicaans en Italiaans) is haar
creatie. Een pizza met Mexicaanse gehakt,
kruiden en saus.

direct stralend op ons af en antwoordde: “
ja, wat een verschil hè”. Ze bracht ons naar
een tafeltje en begon meteen te vertellen:
“ We kunnen hier wel 40 mensen plaatsen
en buiten 24 en die open keuken is ideaal,
je kunt zo altijd toezicht houden op het
personeel zodat ze geen rare dingen doen.
Ooit heb ik eens in een ander restaurant een
ober gemorste rijst zo van de grond weer op
het bord zien gooien! Alle gasten kunnen
zien, dat hier alles schoon en opgeruimd is.
Ik had ondertussen rondgekeken. Je kon
in de 65 vierkante meter grote keuken
de kok aan het werk zien en een vrouw,
compleet met muts en masker, was bij het
aanrechtblok bezig.
Ze hebben het eigenlijk altijd druk en gelukkig
weinig last van de corona. Ze bezorgen ook
maaltijden aan huis en daarvoor hebben ze
in het weekend dan vier bezorgers nodig en
doordeweeks twee bezorgers.
Eén van Marta’s twee zonen werkt ook in de
zaak. In totaal hebben ze werk voor zo’n acht
personen.
Verder rondkijkend zagen wij aan de lange
zijmuur verzamelingen familiefoto’s, een
groep autonummerborden en daartussen
22

“Maak je alles zelf?” vroeg ik. Ja, ze had haar
hele leven in restaurants gewerkt en ervaring
opgedaan in Mexico en Californië, waar ze
haar recepten vandaan had. “Het resultaat
mogen jullie straks proeven”, zei Marta, “maar
ik ga nu aan het werk, zodat jullie met Arno
kunnen praten.
“Nou jij dus, Arno. Je zei dat je een
carrièreswitch
gemaakt
had
van
uitvaarten naar computer. Wat ging er
allemaal aan vooraf?” Van oorsprong
was Arno maatschappelijk werker bij een
asielzoekerscentrum. In 2005 werden
veel centra gesloten en raakte hij na de
reorganisatie zijn baan kwijt. Hij ging met een
sabbatical jaar naar Spanje en dat land beviel
zo goed, dat hij niet meer terug wilde. Hij
werkte eerst bij een begrafenisondernemer
en begon uiteindelijk voor zichzelf. (part time).
Hij heeft een mensgericht sociale instelling
en wil expats helpen bij de uitvaartceremonie.
Elk land heeft zijn eigen begrafenisrituelen. Er
zijn veel culturele verschillen tussen Spanje
en Nederland en Arno wilde Nederlanders
en eventuele andere expats bijstaan door
o.a. contacten te leggen met de actuele
begrafenisondernemer en het regelen van
alle activiteiten rond de ceremonie.
Ook regelt hij op wens een budgetuitvaart,

zodat mensen zelf kunnen bepalen wat ze
wel en niet willen.
Deze activiteit doet hij nog wel op verzoek.
Daarnaast heeft hij ook 1,5 jaar part time in de
telemarketing gewerkt.
Maar zijn hoofdactiviteit is de computer
helpdesk, die toevallig op zijn pad kwam
in 2015. Ze zijn met drie computerexperts
en geven computerhulp “op afstand”. “Via
Teamviewer dus”, constateerde ik, “en lukt
dat altijd ?“. Arno antwoordde: “Ja, vooral nu
met de corona moet je toch afstand houden
en betalen kan ook online. We bieden
bijvoorbeeld een abonnement aan voor een
jaar ondersteuning. Je hebt dan niet alleen
een jaar service maar ook beveiliging. “Zijn
jullie dan ook dag en nacht bereikbaar?”
Ze zijn elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur
bereikbaar, en per e-mail 24 uur per dag.
Bovendien
gaan
we
een
online
marketingbureau starten vanaf half april”.
Mijn voorhoofdsrimpels gingen vragend
omhoog. “Dat betekent dat de klant (bedrijf)
een goede plaats krijgt bij de zoekmachine
van Google of Bing.” Ze ontwerpen zelf ook
reclamecampagnes (onbetaald/betaald))
voor het midden- en kleinbedrijf) op sociaal
media zoals Facebook, Instagram,etc. Ze
beginnen in april ook met het bouwen en
optimaliseren. Desgewenst kunnen ze ook
telefonische klantenwerving verzorgen.-

een heel fijn huwelijk” lachte Arno.
Zo, dat is dan het vierde happy couple
dat we in het afgelopen jaar geïnterviewd
hebben....WIE VOLGT !!?? Aanmelden bij Else
of Welmoed.
En toen kwam de grote verrassing.
Schalen vol heerlijke hapjes, nou nee,
hàppen.
Zoals
knoflookbrood
met
gesmolten kaas ertussen, taco’s met
exotische vullingen en wat ik het lekkerste
vond, de nacho pastor. Nou, die herder wist
wat lekker was: runderragout met groente
en kruiden. En nog nooit heb ik zo’n lekkere
pizza gegeten: flinterdunne knapperige
bodem, die je na 20 minuten nog kon snijden
en niet taai werd.
Als je weer een carrièreswitch maakt, Arno,
willen we je graag weer interviewen, als het
dan maar wel weer bij Marta is!
We wensen jullie allebei veel succes, zowel
met de inwendige- als met de digitale mens
en met de overlevenden.
EvV
WvdW
(Pizzeriamarta.es - 952 592 265)

“Nou, dan zijn jullie allebei wel heel erg druk
bezig. Hebben jullie eigenlijk kinderen?” Hij
vertelde dat Marta twee volwassen zonen
en een volwassen dochter heeft uit haar
eerste huwelijk, maar samen hebben ze
geen kinderen. Ze hebben elkaar ontmoet
in 2008 in Marta’s kleine pizzeria, waar wij
het eerste interview deden. Ze zijn in 2015
getrouwd. “Dan zijn jullie de gevaarlijke jaren
voorbij” merkte Welmoed op. “We hebben
WWW.NCCS.ES
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HAK & REIN VOS
JURIDISCH ADVISEURS
EN NOTARISSEN

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

OntSpanje in Spanje

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

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

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

• 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.

•
•
•
•
•
•
•
•

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 loodgieterswerk, microcemento, zwembaden
• de volledige begeleiding en bouw van
nieuwe woningen
Wist u dat wij niet alleen de verhuur
van uw woning kunnen regelen,
maar ook thuis zijn in de verkoop
van uw woning?

verbouwen en
renovatie

nieuwbouw

schoonmaak en
verhuur

ook koop en
verkoopbemiddeling

info@multihomespain.com

Benieuwd?

Kom langs voor een gratis
testamentcheck of intakegesprek.

U HEEFT VERTROUWEN ALS WIJ VOOR U BOUWEN
WWW.NCCS.ES
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Vliegertjes & Mini-advertenties
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.

Zowel bij aankoop als verkoop
van uw huis of appartement
deskundig en vertrouwd
voor het gewenste resultaat

Vl ieg ertj e s

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

huisstijl & Logo’s · Post

ers · advertenties · web

KOmesidteias

design

Mini- adve r te n tie s

with a

punch

info@komedia.es - tel: 661 556 140

WWW.NCCS.ES

Een vliegertje bestaat uit ca. 40 woorden en u kunt
dit middels een mailtje aan de redactie opgeven:
redactie@nccs.es.

Mini-advertenties kosten € 75 per jaar. Opgeven
bij advertentie@nccs.es
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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
Cafeteria - Heladeria Bora Bora
Tel.: 669 569 284
Calle Los Perros 10
29620 La Carihuela

Zorg voor waardige uitvaartzorg aan de Costa
del Sol. Budgetfuneral kunt u op rekenen.Voor
ons is elke uitvaart uniek.Wij werken ook met alle
verzekeraars.Tel. 672980893 (24 uur) Arno Wiering
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

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
Cantonees restaurant ‘Gran Mundo’
Av. Isabel Manoja 24
Torremolinos
Ook vegetarisch menu! T: 952 37 54 09

Al s u de n ie uwsbr ie f n iet on tvan gt...

Amigos
Vinos

Mas

Tapas: 6 voor € 10,- (1: € 2,-)
Saté: € 4,95
7 soorten Belgisch bier.
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Open: 10-22 uur. Zondag gesloten
Avenida Jesus Cautivo 34
Los Boliches - Fuengirola
T: 681 23 17 72 - ook Whatsapp

www,bar.Amigos.com

Mariska & Rob

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

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
WWW.NCCS.ES

27

DE SMAAKMEESTERS

PIRAÑACONDA
koken met liefde voor het vak

D

e Smaakmeesters beoordelen iedere uitgave van DVH een restaurant. Vaak zijn we
door anderen getipt. Nieuwe tips zijn heel erg welkom via redactie@nccs.es.

Tijdens de gedeeltelijke lockdown konden
we gelukkig op een vroege voorjaarsmiddag
een bezoek brengen aan dit restaurant aan
de bekende Avenida de las Palmeras in
Benalmàdena. Deze straat met bekende en
minder bekende restaurantjes herbergde
vroeger Restaurant Hongkong Aberdeen.
Daar heeft gastvrouw Caroline destijds veel
Nederlanders en Vlamingen ontvangen. De
zaak is daarna enkele jaren dicht geweest en nu
heeft zoon Alberto het met nieuw elan heropend.
Nadat hij een gedegen koksopleiding heeft
gedaan en het vak in de praktijk in een Japans
restaurant geleerd heeft, opende hij met twee
bevriende koks dit originele restaurant.
Alberto, Danny en Antonello zijn alle drie kok
en wisselen regelmatig van rol in het restaurant.
Onze eerste indruk was dat het er een beetje
kaal uitzag. Ons oog viel gelijk op het grote
aquarium met 5 echte pirañas.
Toen we eenmaal goed om ons heen keken
zagen we dat het een heel doordachte hippe
en jonge inrichting was. Tafelpoten, bar en
de mooie menukaart, alles was zorgvuldig
op elkaar afgestemd. De naam komt van een
combinatie van piraña en anaconda: hiervan is
de film een gezamenlijke liefde van de mannen.
We bestelden wijn en water en als huiswijn
wordt als witte wijn de Perez geschonken, de
rode huiswijn is de Arroyo. Beide wijnen zijn
kwaliteitswijnen van interessante wijnhuizen.
Aan tafel werd ons gelijk duidelijk gemaakt
dat de sushi’s met rijst niet geserveerd konden
worden vanwege een te late leverantie van de
rijst. Terwijl wij er zaten werd gelukkig een grote
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zak rijst het restaurant binnengedragen zodat
het voor de overige gerechten geen probleem
was.
Dus bestelden we vooraf de Spicy Tuna
Guacamole, die heerlijk pittig was met toastjes
op basis van tempura. Verder een Satay met kip
en rundvlees en een verrukkelijke huisgemaakte
pindasaus en atjar. Alles vers! Dat was ook de
sashimi Aka: heerlijke rauwe dungesneden
zachte tonijn en zalm met heerlijke saus en
wasabi en gember. Het laatste voorgerecht van
onze keuze was de Tiradito Hamachi & Japaleno.
Rauwe citroenvis in saus gegarneerd met radijs
en viseitjes. De opmaak van alle gerechten was
prachtig en alle gerechten werden geserveerd
op ijsbrokjes. Over de versheid bestond geen
enkele twijfel en de smaak van de citroenvis
(geelstaart koningsvis) was opvallend lekker.
De hoofdgerechten die we hadden besteld
volgden gelukkig niet te snel zodat onze
maag zich in alle rust kon voorbereiden op
wat nog komen zou. We kozen weer een
viertal gerechten om te proeven. De wok
met rundvlees, paddenstoelen, ui en chili
was heel lekker zacht van textuur maar een
tikje pikant. De steak tartare met met de hand
gesneden stukjes rundvlees was boterzacht en
verrukkelijk van smaak, mede door de manier
waarop het aangemaakt was. De nasi goreng
oogde zeer vers en kleurig en de smaak kwam
daarmee overeen. Heerlijk ook met het ei dat
er overheen liep en de stukjes ananas die er in
verwerkt waren. Het vierde gerecht was Nyonya
de Pollo, een kip met curry. De kip was erg zacht

SMAAKMEESTERS
en eveneens was de curry zacht van smaak.
Naast de kip waren er stukjes gewone aardappel
en zoete aardappel in verwerkt. Vooral de laatste
was een goede combinatie.
Gelukkig was het eten niet zwaar geweest dus
hadden we nog plaats voor een nagerecht. We
kozen voor een Moxi mix wat een aantal prachtige
bolletjes bleek te zijn in een jasje gemaakt van
kleffe rijst. De vulling was verschillend van kleur
en smaak. Heel bijzonder! Verder proefden
we de Helado de sésamo negro en té verde.
Het bolletje van groene thee-ijs smaakte wat
stroef maar het bolletje van zwart sesamzaadijs smaakte verrukkelijk. Een andere keuze, de
Platano frito con miel was wat zwaarder dan de
andere gerechten. Vier flinke stukken gefrituurde
banaan met honing compleet met een lekkere
saus van vanille en gember. Lekker, maar veel
voor één persoon. Bijzonder was het nagerecht
met in kokosmelk gekookte tapiocabolletjes
met stukjes pinda en stukjes meloen. Een
verrukkelijke combinatie en ook niet te zoet.
De bediening was onopvallend maar wel heel
scherp: alle verschillende gerechten werden
bij de juiste personen neergezet. Deze jongens
weten waar ze mee bezig zijn en als ze op deze
voet doorgaan, gaan ze een mooie toekomst
tegemoet.
We beleefden een mooie middag en rekenden
na de koffie en het gekregen likeurtje een bedrag
af van € 124,70 voor vier personen.
Pirañaconda Restaurante, Av. Las Palmeras 22,
local 8. Benalmádena. Telefoon: 722 85 03 88.

Type restaurant: Brede Aziatische
keuken met veel Japanse invloed
Prijs/kwaliteit: *****
Entourage: ***
Bediening/gastheerschap: ****
Omgeving/locatie: ****
WWW.NCCS.ES
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NIEUWE SPAANSE VERKEERSREGELS VOOR HET JAAR 2021
Royal Beach bar
& Restaurante
Urb. Royal Beach,
Sitio de Calahonda
29650 Mijas Costa
Tel. 952 933 033

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 Spaanse Rijksdienst voor Wegverkeer, de DGT, is van plan in het jaar 2021
verschillende nieuwe regels in te voeren. De precieze datum van invoering van
deze nieuwe normen is nog niet bekendgemaakt.
Mobiele telefoon
Vanaf 2 januari 2021 wordt het gebruik van de
mobiele telefoon in de auto zwaarder bestraft.
Niet alleen het bellen is verboden. Men mag de
telefoon ook niet meer in de hand hebben of berichtjes schrijven. De boete hiervoor bedraagt €
500,00 en het verlies van 6 punten. De reden is
dat het gebruik van de mobiele telefoon voor het
bellen en versturen van berichtjes de oorzaak van
vele ongelukken is.

gen op secundaire wegen.

Inhalen fietsers
De huidige wetgeving schrijft voor dat de auto´s
bij het inhalen van fietsers een minimum afstand
van 1,5 meter moeten handhaven en dat men bij
het inhalen de doorlopende streep mag overschrijden om deze afstand te kunnen bewaren.
De DGT gaat daaraan toevoegen dat men bij het
inhalen ten minste 20 kilometer minder moet
gaan rijden dan de maximum snelheid die op
de desbetreffende weg toegestaan is. Indien de
maximum snelheid op een bepaald traject dus
80 km/uur is, mag men bij het inhalen niet méér
dan 60 km/uur rijden. Hier is veel kritiek op gekomen. De inhaalmanoeuvre zelf gaat daardoor
dus meer tijd in beslag nemen en men denkt dat
hierdoor een groter risico voor botsingen met tegenliggers op de andere rijstrook kan ontstaan.
De boete voor het overtreden van deze regel bedraagt € 200,00 plus het verlies van vier punten.

Vervanging gevarendriehoek door lichtgevende elementen
Bij pech of andere gevaarlijke situaties zal men
niet meer een gevarendriehoek 50 meter achter
de auto hoeven te plaatsen. De plaatsing van de
driehoek nam namelijk risico´s met zich mee. De
gevarendriehoek zal door lichtgevende elementen vervangen worden.

Inhalen voertuigen op secundaire wegen
Deze regel van de vermindering van de maximum toegestane snelheid met ten minste 20 km
is ook van toepassing bij het inhalen van voertui-

Gebruik van de vluchtstrook door motoren.
Motoren mogen bij verkeersopstoppingen de
vluchtstrook gebruiken om vooruit te komen. De
maximum toegestane snelheid is dan 40 km/
uur en alleen op die plekken waar inderdaad
een opstopping is. Ook moeten motorrijders
verplicht handschoenen dragen.

Hopelijk zullen deze maatregelen het gewenste effect hebben en zullen er minder verkeersslachtoffers vallen!

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

WWW.NCCS.ES
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AVONTUREN MET DE C AMPER

VERHUIZEN en zo...
Een van mijn beste vriendinnen ging
- na de verkoop van haar huis - verhuizen: van het ene eind van het dorp
naar het andere eind. Een afstand van
niks dus. Maar dat bracht nog wel wat
perikelen met zich mee!
Met grote frequentie zien wij aan de Costa del
Sol her en der de blauwe busjes (en vrachtauto’s) van Kuiper International Verhuizingen
staan. Maar vanwege de zeer geringe afstand
durfden wij die nauwelijks te benaderen. Lokaal manager Jeronimo (spreekt vloeiend Nederlands) bleek echter een zeer aanbevelenswaardig bedrijf te runnen, die dit klusje met
liefde én heel veel deskundigheid zou klaren

PC

Helpdesk

InSPANJE.nl

www.pche.nl

Voor al uw
computerproblemen

SPAANS NIEUWS EN
PRAKTISCHE INFORMATIE
OVER LEVEN IN SPANJE

Computerhulp op afstand
Bel nu 951 386 064
of 672 980 893
Ma-vr 9:00 - 17:00 uur

www.pche.nl
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InSPANJE.nl

Van
de
g e l e genheid
g e b r u i kmakend
probeerde
ik een oud
stoeltje
(dat al heel
lang in de
REIS- EN
familie is)
CULTUURBLOG
vanuit NeOVER SPANJE
derland
naar Spanje te krijgen. Op verzoek van bovengenoemde
Jeronimo stuurde het familielid een fotootje
per Whatsapp - wat moeten we nog zonder...
Op het fotootje lag een goeddoorvoede poes
comfortabel op het stoeltje te genieten. Jeronimo kon het natuurlijk niet laten: ‘moet de
poes ook mee getransporteerd?’ Ik durfde de
betrokken poes dit leed niet aan te doen - en

MeerSPANJE.nl

mijn verder lieftallige hond niet het genoegen...
Na lange inpakacties in vele regelmatig aangereikte dozen door de vriendin in kwestie was
de uiteindelijke verhuizing een fluitje van een
cent en werd perfect geregeld. Binnen enkele
uren was alles ingeladen, verhuisd en weer uitgeladen. Bed in elkaar gezet en dozen gestapeld. Hulde aan Jeronimo en Kuiper!
Ook het stoeltje kwam - zonder poes - perfect
op zijn bestemming terecht!
Uiteraard moest die verhuizing gevierd worden. Dat kon mooi gecombineerd worden met
de verjaardag van de vriendin en deden we bij
restaurant Plankstek aan de Paseo Marítimo in
Los Boliches. Ely is daar één van de serveersters. Dat doet ze al heel goed, maar wat ze
werkelijk fantastisch doet is het (privé) maken
van prachtige taarten! Degene die als verrassing op tafel kwam was werkelijk prachtig.
Ze had zó
mee kunnen doen
aan Heel
Holland
Bakt!

Mirjam de
Vries

MeerSPANJE.nl

WWW.NCCS.ES
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IS OVERAL

NATUURKUNDE
en wat biologie
Tja, een eindeloze lockdown, dus te
weinig beweging. Geïrriteerd stapt
u van de weegschaal want het vermoede slechte resultaat, ruim 4 kilo
erbij, is eigenlijk een schande. Wat?
Zoveel meer? Afijn, u nam zich voor
wat meer rauwkost en salades te verorberen, tevens wat minder wijntjes te
bestellen en wat meer te wandelen.
We moeten weer gaan afslanken, diëten! Bah! Dus: veel minder calorieën
tot ons nemen.
En zo zijn we bij de natuurkunde beland, want
ik wil het met u over calorieën hebben. Ik weet
het, u hoeft maar naar een slagroomtaartje te
kijken en de kilo’s vliegen eraan. Toch? Nou ja,
en die chocoladepunt? Daar word je toch niet
dik van? Van chocolade? Wel, u heeft 280 calorieën tot u genomen. Om die kwijt te raken
moet u twee uur intensief tennissen.
En u wil ze kwijt, want die calorieën gaan
steeds op de verkeerde plek zitten. Onder je
kin, daar waar je vroeger je biceps had, om
over je buik maar niet te spreken. Tja, die calorieën hè.
Wat is een calorie? De natuurkundige definitie luidt:
Eén calorie is
de hoeveelheid
warmte die nodig is om één
34

Het zijn er maar weinig, circa duizend per ml
maagsap. (Vergelijk: Op één vierkante centimeter van uw huid bevinden zich, naast allerlei schimmels ongeveer één miljoen bacteriën) Er zijn ook halofile bacteriën die een
maagzweer kunnen veroorzaken. Vroeger
ging men opereren, tegenwoordig doodt
een kuurtje de vervelende bacteriën, zodat
de maagzweer verdwijnt.
Zo, dat zijn de calorieën van een half glas wijn!

cm³ water één graad in temperatuur te doen
stijgen.
Het woord komt uit het Latijn, daar is warmte
‘calor’. Natuurkundigen spreken liever niet van
warmte, maar van energie. En we drukken de
eenheid uit in joules. Maar omdat de slankheidsindustrie over calorieën spreekt moeten
we niet zeuren en we praten hier dus over calorieën en warmte en dus niet over hetzelfde,
joules en energie.
Weet u hoe men de hoeveelheid calorieën bepaalt van een lekkere biefstuk van 300
gram? Wel, ze vriesdrogen het vlees tot al het
water eruit is en dan verbranden ze die lap in
een speciale oven en meten de hoeveelheid
extra warmte die bij de verbranding vrijkomt.
Dat doet men voor allerlei voedselproducten
en geven die calorie- resultaten door aan de
voedingsindustrie, die dan (door de overheid
verplicht) het aantal calorieën per 100 gram
van dat product op de verpakking moet zetten. Even een sommetje; hoeveel calorieën
valt u af als u een liter ijswater drinkt? Hmm,
even kijken, een liter is 1000 cc, van 0 graden
naar 37 graden Celsius. 37.000 cal, dus 37kcal!

Er zijn allerlei motoren die brandstof verbranden en de verkregen energie gebruiken om
bijvoorbeeld een auto in gang te zetten. Laten
we de zuinigste nemen, de dieselmotor. De
brandstof is net slaolie en heeft de hoogste
verbrandingswaarde van alle gekraakte aardolieproducten. De dieselmotor perst eerst de
lucht in de cilinder, waardoor deze opwarmt
tot wel 900 graden Celsius. Dan wordt de
dieseldamp onder hoge druk in de cilinder
gespoten, waar deze spontaan ontbrandt. De
efficiency van een motor wordt bepaald door
het Carnotproces. En dat proces wordt efficiënter als de brandstofdamp zo heet mogelijk
verbrandt. Er zijn al dieselauto’s die op een liter diesel wel 40 km ver kunnen komen.
Uw lichaam doet het beter; op één hamburger en wat water loopt u ruim 50 km. Het is
weliswaar appels met peren vergelijken, maar
toch. Uw lichaam maakt gebruik van de evolutionaire trukendoos:
De vertering begint al in de mond. Uw kiezen
malen het eten fijn en vermengen het met
speeksel. In dat speeksel zitten enzymen,
eiwitten en antistoffen. In de maag wordt het
voedsel met zoutzuur, pepsine en nog andere eiwitten vermengd. Het zoutzuur doodt
bacteriën, de pepsine knipt lange eiwitten in
stukjes. Er komen wel bacteriën voor in de
maag, goede die de vertering ondersteunen.

De maag laat mondjesmaat voedsel toe in
de twaalfvingerige darm, waar het voedsel
wordt vermengd met sterke enzymen uit
de alvleesklier en gal uit de lever, om de
aanwezige vetten te veranderen in kleine
bolletjes, het z.g. emulgeren. Door die kleine
vetbolletjes is het vet beter te verteren in de
dunne darm. De enzymen uit de alvleesklier
bijten de laatste, bijna onverteerbare eiwitten in stukjes aminozuren, zodat daarna, in
het lange dunnedarmkanaal de voedingstoffen in het lichaam kunnen worden opgenomen. De verbranding van ons voedsel,
glucose, gebeurt in de lichaamscel bij 37
graden Celsius, onze lichaamstemperatuur.
Uiteindelijk komt het afgewerkte voedsel
in de dikke darm. Daar is het een drukte
van belang. Circa anderhalve kilo bacteriën
wachten het op, halen het water eruit en
geven dat aan het lichaam terug, ze produceren vitamines, absorberen energie uit het
residu en ze doen nog veel meer.
Als u uiteindelijk die worst naar buiten perst,
dan ligt daar ongeveer 90% dode en nog
springlevende bacteriën. Dus bijna alles van
uw baksel is bacteriën. Al die miljarden bacteriebilletjes laten kleine windjes die voor
de specifieke geur van uw drol zorgen. In
de dikke darm zitten de meeste bacteriën.
Ongeveer 100 biljoen, (een biljoen is een
miljoen x een miljoen) dat is tien maal meer
WWW.NCCS.ES
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dan er menselijke cellen in het lichaam zitten.

jes (Yakult) of yoghurt (Danone) de
darmflora te versterken. Dat lukt
alleen bij bacteriën die de maag
ongeschonden kunnen passeren.
Maar het is een eenzijdige aanwas.
Transfusies met verdunde feces
van gezonde personen hebben bij
diabetes- of obesitaspatiënten verrassende resultaten laten zien. (Zie
hierover later.)

Deze colonbacteriën werken met het lichaam
samen, dat heet ‘mutualisme’. Dat is een samenwerkingsvorm waar beide organismen
voordeel van hebben. Zij kunnen bepaalde
zaken afbreken, bijvoorbeeld kraakbeen en
synthetiseren vitamine B12 en vitamine K dat
we nodig hebben om het bloed te laten stollen.
Een ongeboren baby is steriel. Het kindje
wordt gedurende de bevalling in het geboortekanaal besmet met bacteriën uit de vagina. Die verschillende bacteriën ontwikkelen
zich in de darmen van het kind en geven het
de specifieke flora* van de darm en bij ieder
mens is die van een andere samenstelling.
Net als een vingerafdruk, lipafdruk, de iris van
het oog, is ook de samenstelling van de ongeveer 900 tot 1000 verschillende anaerobe
bacteriën in de darm uniek en blijft dat gedurende ons hele leven, verrassend genoeg. De
darmflora is bij ieder persoon uniek. Wetenschappers spreken over het ‘microbioom’.

* Darmflora: Eigenlijk zouden we ‘DarmFauna’
moeten zeggen, daar we bacteriën niet tot de
florawereld rekenen. De naam is historisch zo
gegroeid en we laten het daarom maar zo. Tegenwoordig spreekt men liever over het ‘microbioom’.
Een volwassen mens heeft ongeveer anderhalve kilo bacteriën bij zich. Zonder de samenwerking van het lichaam en die bacteriën
zouden we ernstig ziek worden en doodgaan.
Een kwart van wat u eet is voedsel voor die
bacteriën.
Omdat bij een keizersnee de baby niet wordt
besmet met de vaginale bacteriën, kunnen
bij het kind tot op latere leeftijd nog ernstige
spijsverteringsproblemen
Overlijden van Alvaro de Lunaoptreden. Statis36

tisch gezien hebben kinderen die met een keizersnee geboren zijn significant meer last van eczeem,
astma, allergieën voor van alles en nog wat, zoals
voedsel-, pollen-, en zonlichtallergie. Hetzelfde
geldt voor baby’s die in een vroeg stadium behandeld zijn met antibiotica.
Bij diarree verdwijnen onze medestrijders uit het
lichaam en we voelen het direct. Zonder die bacteriën worden we zwak en zijn we beroerd. Gelukkig
duurt het nooit zo lang en krijgen de nog aanwezige bacteriën weer de gelegenheid uit te groeien tot
de kolonie die we nodig hebben. We weten al dat
de bacteriën vitamines synthetiseren, voedingsstoffen uit het resterende voedsel halen, met onze
hersenen communiceren en nog vele andere belangrijke functies vervullen.
De genetische code van de fruitvlieg werd gekraakt;
men vond ca. 14.000 genen. Een ander beestje
waarmee veel experimenten worden gedaan is de

rondworm: 20.000 genen. Men dacht dat de
mens tenminste 100.000 genen moest hebben. Maar het menselijke genoom bestaat uit
ongeveer 25.000 genen, net iets meer dan
de rondworm. In onze genetische code zitten
niet genoeg genen om ons lichaam volledig
te kunnen ontwikkelen. In onze darmen zitten
al die bacteriën met een geschat genoom van
wel 250.000 genen. Deze bacteriën coderen
meer dan 360 eiwitten. Het lijkt erop dat het
menselijk lichaam de kale computer is en
onze bacteriën de software vormen die de
computer doet draaien.
De wetenschap heeft zich momenteel massaal op het microbioom gestort. Men schat
dat ruim 70 % van het immuunsysteem wordt
gerund door de bacteriën in het spijsverteringskanaal. Onderzoekers denken dat epidemische ziektes in het moderne westen van
de laatste vijftig jaar, zoals obesitas, type 2
diabetes en inflammatoire darmziektes (IBD,
Inflammatory Bowel Diseases, zoals de ziekte
van Crohn) veroorzaakt worden doordat antibiotica de samenstelling van de darmflora
ooit ernstig in de war heeft gestuurd.
In een gezond mens horen er ongeveer 1000
verschillende anaerobe bacteriën te zitten,
bij obesitaspatiënten zitten er vaak minder
dan 500. Men probeert met probiotica drank-

Ook moeten we het even hebben
over de uitgang van de darm. Het is
een wonderbaarlijke afsluiting. Er zitten daar veel zenuwen en we voelen direct of
zich een gas, vloeistof of een vaste stof aandient. Als we moe zijn gebeurt er wel eens een
ongelukje.
Ik had eens een medewerker die permanent
te laat kwam. Ik dreigde eens zeer onaangenaam te worden als hij de dag erna niet op tijd
voor een vergadering aanwezig zou zijn. Hij
bezwoer me op tijd te zullen komen. Hij kwam
ruim een uur te laat. Ik wilde hem al de mantel uitvegen toen hij met zijn excuus kwam: Hij
reed de straat van het kantoor al in, ruim op
tijd toen hij een windje dacht te moeten laten.
Plots zat hij vijf centimeter hoger. Er zat niets
anders op dan rechtsomkeert te maken en
een verschoning te gaan verzorgen. Gek dat
wij dat dan leuk vinden en moeten lachen.
Was hij door een wesp gestoken of had hij
een spier verrekt, dan hadden we misschien
medelijden gehad. Er zit waarschijnlijks iets
komisch in scheet-, kak- en poepverhalen.
Door ons gelach kwam hij met de schrik vrij.
Het laatste stuk van de darm is de endeldarm.
Dit stuk darm is tussen de 15 en 25 centimeter
lang en heeft de vorm van een S. In het bovenste deel verzamelt zich het excrement en
wanneer daar genoeg inzit, moet u naar de
wc. Een sterke prikkel doet u van aandrang
WWW.NCCS.ES
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rennen. Het laatste stuk van de endeldarm
ontspant zich, de sluitspier gaat geheel open:
Er zit in dat stuk van de endeldarm een combinatie van spieren en zwellichamen, zoals
die ook in de penis voorkomen.
De sterke kringspier van de anus is eigenlijk
bijna 24 uur per dag aangespannen. Slechts
een enkele keer per dag mag hij even uitrusten, als de grote boodschap naar buiten mag,
de zwellichamen lopen even leeg en hoppa,
even later glijdt de bolus in het toilet. Het is
een wonder dat de endeldarm, nadat hij zich
heeft geledigd, vrijwel vrij van fecaliën is.
De hoeveelheid gas die vrijkomt bij het verteren van voedsel is over het algemeen goed
voor een twaalf tot vijftien winden per dag.
We voelen de scheet aankomen, kijken of er
niemand in de buurt is en laten hem vliegen,
zodra het kan. De samenstelling van een wind
is voor het grootste gedeelte methaan, de
specifieke geur komt van zwaveldioxide, met
de geur van rotte eieren.
Bij het eten van erwtensoep, raasdonders
of een preischotel met uien kunnen er grote
hoeveelheden gas ontstaan. Wees voorzichtig met vuur, want het is primair aardgas dat
u naar buiten blaast. Juist veganisten hebben
last van overmatige gasproductie, blijf dus
maar uit hun buurt!
Het systeem van zwellichamen en kringspier
ontspant bij een scheet niet totaal, maar op
een dusdanige wijze dat er een soort trompetmondje ontstaat, dat door het uitgeblazen
gas een vrolijk deuntje kan veroorzaken: dat
verraadt u als u in gezelschap wil winden. Het
is een universeel geluid dat meteen door een
ieder wordt herkend.
Kijk dan direct boos naar uw buurman en
wendt u vol walging af.
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Rond 1958 was er een patiënt met chronische
diarree, die maar niet genezen wilde. Het was
in de begintijd van de antibiotica, maar ook
dit wondermiddel wilde niet helpen. De man
was danig verzwakt en lag al drie maanden
in het ziekenhuis. De behandelend arts probeerde van alles en diende hem uiteindelijk,
ten einde raad, de verdunde poep van een
verpleegster toe, die hij via een sonde door
de maag in de twaalfvingerige darm bracht.
Het resultaat was verbluffend. De dag na de
transfusie was de diarree gestopt, de dag
daarna draaide de patiënt een fraaie drol en
de dag daarna mocht hij al naar huis.
Onderzoekers van het AMC te Amsterdam
hadden een wereldprimeur met een transfusie van feces van dunne donoren bij patiënten met diabetes type 2. Deze patiënten,
ouder meestal, maar bijna allemaal te dik,
genazen van hun type suikerziekte. Dit wetenschappelijk onderzoek loopt nog steeds
maar de resultaten zijn nu al spectaculair, ook
in verband met de ziekte van Crohn. Het UMC
werkt samen met de Universiteit van Wageningen. Ook elders in de wereld wordt intensief speurwerk gedaan waar we nog veel over
zullen horen.
Het lijkt dat (te) dikke mensen een dusdanig
specifieke samenstelling van de bacterieflora
hebben dat het hun lichaam in staat stelt
meer voedingsstoffen op te nemen. Overal
ter wereld experimenteert men op dit moment. Men onderscheidt drie typen Flora, zogenaamde Fenotypen 1, 2 of 3. Overal, over
de gehele wereld komt men deze verschillende flora tegen, ongeacht ras, isolement
door een eiland of gesloten gemeenschap.
In het algemeen blijkt dat obesitaspatiënten
een beperkte darmflora bezitten, dus een
samenstelling met veel minder verschillende
bacteriën. Uitbreiding door een fecestransfusie van mensen met meer verschillende bacteriën geneest obesitas en afgeleide ziekten,

zoals diabetes 2. Ook via de anus kan tot
halverwege de dikke darm ongeveer een
halve liter verdunde en gezeefde ontlasting van dunne personen worden ingebracht. De nieuwe samenstelling houdt
ongeveer zes tot zeven weken stand.
Maar om een daadwerkelijke gewichtsvermindering te krijgen adviseert men
om iedere drie weken, gedurende een
half jaar zo’n transfusie te ondergaan.
Onsmakelijk? Misschien. Maar hoeveel
mensen willen niet afvallen en hun overgewicht kwijt? Rennen, sporten en joggen, naar de sportschool, eindeloos lang
durende diëten, Sonja Bakkeren, Montignacen en het dieet van Doctor Atkins, wie
kent het niet. Zelfs verminkende operaties
zoals een gastric bypass wordt al usance.
Het blijkt dat de bacteriën via de darmen
in direct contact te staan met de hersenen. Men noemt ons darmstelsel wel ons
tweede brein; er zitten zo’n tweehonderdmiljoen zenuwcellen in je darmstelsel. Dat
is wel minder dan in je hersenen, maar veel
meer dan in het ruggenmerg en het perifere
zenuwstelsel. Het darmstelsel communiceert
net als de hersenen met neurotransmitters.
Het zijn waarschijnlijk de bacteriën die het
seintje geven waardoor u plots trek krijgt in
een hamburger of een nieuwe haring, maar
ook of u voor de trein wilt springen of van een
flatgebouw moet afstappen.
Tenslotte bestaat het menselijk genoom uit
25.000 genen, maar representeren uw bacteriën ruim 250.000 unieke genen; men noemt
uw bacteriënklomp dan ook wel het tweede
genoom. Er bestaan nog vele geheimen in
de wisselwerking tussen uw bacteriën en uw
lichaam. Een verkeerde samenstelling kan u
depressief maken, of heel mager of juist flink
dik.
De wetenschap studeert en experimenteert
maar door, maar binnenkort moeten we ei-

genlijk hier in Andalusië een kliniek openen:
Een “Poeptransfusiekliniek”, de PTK Afslankkliniek. Of, beter in de naamgeving en minder
confronterend: De Colon Flora Regeneratie
(CFR) Kliniek. Of de Microbioom transfusie Kliniek (MTK) Dat klinkt veel beter nietwaar?
U komt iedere drie weken even bij ons langs,
u wordt behandeld en een uurtje later gaat u
alweer naar huis. Na een half jaar is de samenstelling van uw bacteriën voorgoed veranderd
in de samenstelling die u nodig heeft. U houdt
tijd over. En u kunt eten wat u wilt en wat u
lekker vindt. Nooit meer sporten, joggen of
naar die verdomde Gym. Trek in een grote zak
vette patat friet met mayonaise? Een pizza?
Ga gerust uw gang. Die meurende vriendjes
van u zorgen ervoor dat u mooi slank blijft! En
uw humeur? Veel beter. Weg met depressies,
u gaat weer fluitend door het leven.
Krijgt u een antibioticakuur? Eerst even uw
drol invriezen en bij ons inleveren, dan krijgt u
uw oude samenstelling terug via onze transfusietechnieken na het kuurtje.
Fijn hè?
Peter Langendam
WWW.NCCS.ES
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In dank aangeboden:
Fysiotherapie Mariëlle de Bruin, Clinica Monte Blanco
Tel. 670 663 910
Wij willen graag Mariëlle de Bruin bedanken voor haar hulp bij het oplossen
van problemen op het gebied van osteopathie en fysiotherapie. Haar oprechte
belangstelling, kennis en kunde hebben ons erg geholpen.

Kuiper Internationale Verhuizingen, Málaga
Tel. 690 67 27 10 - www.kuiperbv.nl
Het was geen internationale verhuizing, maar een lokale die door
Nederlanssprekende Jeronimo van het Málaga kantoor op fantastische wijze
georganiseerd was. Met alle dozen aangeleverd en paar uurtjes in- en uitpakken
stond alles weer redelijk op zijn nieuwe plaats. Tip top service

Sunny Home, Benalmadena
Tel. 630 53 10 72 - sunny-home.es
Ana heeft met heel veel aandacht en kundigheid de verkoop van mijn huis na het
overlijden van mijn man op buitengewoon professionele en sympathieke wijze
begeleid. Waarvoor hartelijk dank.
Maandag t/m vrijdag geopend van 13 tot 14.30 uur.

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp
Nederland

+31 (0)294 418080
info@kuiperbv.nl
www.kuiperbv.nl
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Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt
uw internationale verhuizing tot in de puntjes.
Wekelijks rijden er luchtgeveerde verhuiswagens
naar en vanuit onder meer Frankrijk, Spanje,
Portugal, Zwitserland en Italië.
• Eigen (Nederlandstalige) vestigingen in
heel Zuid-Europa
• Wereldwijd betrouwbaar en ervaren
agentennetwerk
• Moderne opslagfaciliteiten in Nederland
en op de bestemming
• Tevens frequent op andere Europese
en Overzee bestemmingen
• Door combinatielading gunstige en
concurrerende tarieven!

Sol.Support, Benalmádena - Torremolinos
Tel. 663 12 31 55 - sol.support.
Frank Hamerlynck van Sol Support heeft voor een perfecte installatie van onze televisies
gezorgd, zowel via de kabel als via IP-tv. Ook enkele internet- en computerproblemen
werden snel en feilloos opgelost. Fijn dat we zo’n bedrijf hebben aan de Costa!.

Ely, Fuengirola
Tel. 679 98 71 62. Ook WhatsApp. Alles op bestelling
Engelsprekende Ely maakt de prachtigste (verjaardags)taarten en ook heerlijke
andere (ook Iraanse) lekkernijen. Wij willen haar bedanken voor de prachtige taart
die zij kortgeleden voor ons gemaakt had. Eigenlijk zonde om aan te snijden, maar
toch gedaan: heerlijk!

Plaats uw eigen dankwoord en/of aanbeveling voor €10
Stuur uw tekst naar: redactie@nccs.es
WWW.NCCS.ES
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Kaspar Huijsman is founder en director
van Hugo Investing (voormalig BinckBank Spanje) en is zelf ook gepassioneerd belegger. In zijn columns schrijft
hij over zijn ervaringen op de beurs en
de economie. Heeft u een vraag, mail
dan naar kaspar@hugoinvesting.com
Bij vrijwel alles in onze westerse samenleving is op één of andere manier technologie
betrokken. Voor sociale contacten gebruiken
we de social media, in de fabrieken staan robots het eentonige werk te doen, Artificial Intelligence wordt ingezet om een webwinkel
zo efficiënt mogelijk in te richten en de kroppen sla op de akkers worden gecontroleerd
door drones. De lijst is oneindig.

COSTA DEL
SOL

Altijd goed advies

Geen ontsnappen aan...

(0031) 657 103 128
(0034) 634 825 255

Bedrijven en overheden waren al bezig met
het digitaliseren van hun processen maar
vorig jaar moest er ineens extra vaart achter
deze modernisering gezet worden. Kinderen moesten online lessen kunnen volgen,
werknemers gingen massaal online vanuit
huis vergaderen en lokale winkeliers moesten snel op zoek naar mogelijkheden om hun
verkoop via internet of mobiele telefonie te
stimuleren. Deze nieuwe manieren van werken en leren zullen ook in de toekomst deel
blijven uitmaken van het dagelijks leven. Dat
betekent dat technologie voortdurend in ontwikkeling zal zijn en dat betekent dat er voor
beleggers ook interessante kansen kunnen
zijn. Steeds meer particuliere beleggers kiezen voor tech, terwijl anderen zich afvragen
hoe lang de groei nog door kan gaan.

pen tijd veel beter geweest. De vraag is dus
of dat zo blijft. En dat is natuurlijk moeilijk te
voorspellen, maar als belegger weet u dat
voorspellen van de financiële markten altijd
lastig is.
Dus kunt u zich beter zelf verdiepen in het
onderwerp, een visie vormen en op basis
daarvan een strategie opstellen. En heel belangrijk: houd u hier ook aan! Een belangrijke
vraag die u zich kunt stellen is bijvoorbeeld
of het nu slim is om u te concentreren op
een deelgebied van technologie zoals de
Chips, Artificial Intelligence, Cybersecurity
of dat het verstandiger is meer gespreid te
beleggen in alle deelgebieden van tech door
te beleggen in een beleggingsfonds of een
ETF? Ik help u graag hierbij, schroom dus
niet me hierover te bellen of mailen.
We denken bij beleggen in Tech meestal
meteen aan Amerikaanse namen als Apple
en Facebook. Of aan de trendy markten Nasdaq en de immer groter groeiende Chinese gigant Alibaba. Maar ook dichter bij huis
in Europa ook groeit de tech-sector hard
en verandert het landschap snel. Startups
schieten als paddenstoelen uit de grond en

De rendementen van breed gespreide
mandjes met technologie aandelen zoals
ETF’s op de NASDAQ100 zijn in vergelijking
met de AEX INDEX Of de SMP500 de afgeloWWW.NCCS.ES
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groeien snel. In de afgelopen jaren heeft een
aantal van deze jonge bedrijven de stap naar
de beurs gemaakt. ‘Ons’ Europa doet dus
ook enthousiast mee met de tech-revolutie.
Niet alleen via de Zweedse muziekreus Spotify maar ook elders in ons Europa schieten
nieuwe tech-reuzen uit de grond. Hieronder*
vijf beursgenoteerde Europese tech-bedrijven die momenteel populair zijn bij particuliere beleggers

ontwikkelt en produceert op brandstofcel-systemen en was voordat het zelfstandig
werd onderdeel van het Volvo-concern.

Cliq Digital
Het in Duitsland ontstane Cliq Digital is
een grote leverancier op het gebied van
streaming muziek, hoorpelen, online games,
sport en film.

De hierboven en in dit artikel genoemde
bedrijven en aandelen moeten niet worden
gezien als beleggingsaanbeveling, maar als
illustratie van de huidige Europese techsector en fondsen die daarbij veel worden verhandeld door particuliere beleggers.

Gaussin
Het Franse Gaussin is een bedrijf dat onder
meer elektrische en op waterstof draaiende
batterijen voor auto’s, lucht- en scheepvaart
ontwikkelt.
Nel Asa
Het Noorse Nel Asa is specialist op het gebied van slimme technologie rondom de opslag en distributie van
schone energiebronnen
als waterstof.
Nokia
Ze maken zelf geen telefoons meer – Microsoft kocht deze tak in
2013 – maar beleggers
investeren nog steeds
graag in het Finse Nokia, dat zich nu richt op
zaken als navigatie en
netwerkinfrastructuur.
PowerCell
Het Zweedse PowerCell
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Sol.Support

*Bron: Binck.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp of
eens van gedachten wisselen over uw
strategie over beleggen laat het mij weten!

Kaspar Huijsman in Hugo’s Investment Academy op de Golden Mile in Marbella
binckbank.com/hugoinvesting
+ 34 951 56 56 56
Kaspar@hugoinvesting.com

Sol.Support is een Nederlandstalige dienstverlener in Spanje die op basis van een foto
van de eerste twee pagina’s van je energierekening kan bepalen of overstappen naar
een andere energiemaatschappij goedkoper
voor je is. Sol.Support regelt dan de volledige
overstap.
IT-oplossingen en werkplekinrichting
Naast energiecontracten biedt Sol.Support
ook ondersteuning op afstand bij IT/computerproblemen. 90 Procent van al dit soort
problemen kan namelijk op afstand via remote support worden opgelost.
Internet
Sol.Support biedt telecom- en internetdiensten aan voor zowel particulieren als bedrijven en is distributeur van razendsnel en
voordelig internet. Verbinding via glasvezel,
4G, ADSL of Wimax wordt verzorgd.
Telefonie, mobiel of VOIP
Sol.Support is ook onder andere distributeur
van Masmovil, Pepe Phone, Olivenet en Llamaya en levert zowel voordelige vaste mobiele telefoonabonnementen als prepaid sim
kaarten. Bij abonnementen is het behoud van
je nummer vanzelfsprekend..
Andere diensten
Tot slot kun je ook bij Sol.Support terecht
voor het voordelig laten bouwen van websites (inclusief, installatie van alarmsystemen
via Securitas Direct, afsluiten van verzekeringen in je eigen taal, verzorging van je administratie zoals payrolls, belastingaangiften
e.d. Kijk voor meer informatie over de veelzijdige dienstverlening van Sol.Support op de
website of neem vrijblijvend contact op.

Kuiper
Verhuizingen
De internationale verhuizer noemen ze zichzelf. Want Kuiper verzorgt uw verhuizing tot
in de puntjes. Met meer dan 100 jaar verhuiservaring is uw waardevolle inboedel bij hen
in goede handen..
Vanzelfsprekend verzorgen zij graag uw
verhuizing naar Spanje. Of weer terug naar
Nederland. Maar ook verhuizingen in de regio worden door hen snel en professioneel
geregeld.
U bespaart flink op uw verhuiskosten als u
zelf de door Kuiper royaal aangeleverde dozen inpakt. Op de website vindt u belangrijke tips.
Lokale manager aan de Costa del Sol is Jeronimo Fennes die u op professionele en
sympathieke wijze met raad en daad bijstaat.

PC Helpdesk
PC Helpdesk biedt professionele computerhulp bij problemen. Op het moment
dat u contact met hen opneemt stelt een
expert een paar belangrijke vragen op tot
een voorlopige diagnose te komen. Die
moet bevestigd worden via een beveiligde
verbinding met uw computer. Vervolgens
wordt op afstand een speciaal reparatieprogramma geïmplementeerd dat uw probleem gaat verhelpen.
Meer dan 90% van de computerproblemen
kan op dze wijze opgelost worden.

WWW.NCCS.ES
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BLOEMEN EN PLANTEN

G ezo n dh e id

Urginea Maritima
O

f zal ik maar gelijk met de Spaanse naam beginnen: Cebolla Albarrana.
Veel helpt het niet, maar het woord Cebolla kennen we wel. Overal hier in
de bergen aan de Costa staan deze prachtige bloemen, waar we helaas
alleen van kunnen genieten in februari, maart en misschien nog in april afhankelijk
van de plaats waar ze staan. Daarna sterft de plant af net als tulpen en zien we
alleen nog wat droge stelen. In de winter na de eerste regenbuien verschijnen de
mooie frisgroene bladeren van 20 tot 40 cm.

De Urginea Maritima komt voor in Europa, Noord- Afrika en Iran, maar vooral in
het westelijk Middellandse Zeegebied
en de Atlantische kusten van Portugal,
Frankrijk, Marokko en de Canarische eilanden. Maritima betekent aan zee. Je
vindt ze vaak tegen de berghellingen op
open plekken, hier aan de Costa vooral
op schrale rotsachtige grond. Het is een
echt bolgewas van de familie “Liliacea”
waar ook daglelies toe behoren. Nederlandse namen zijn er wel, maar Bosui en
Rookui doen de prachtige bloemen geen
recht en worden natuurlijk gauw verward
met andere bloemen en planten. Hier in
Spanje, waar de plant in de natuur voor46
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komt, worden veel namen gebruikt zoals: Cebolla Albarrana, Ceborraccaha en
Esquila. Het Arabische woord Barrania
betekent borg/toren en Albarrani buitentoren. Daarmee bedoelt men de grote lange bloemsteel van de Cebolla Albarrana, die wel anderhalve meter hoog
kan worden, vooral als ze op open terrein
staan. Samen met soms meer dan 50
witte bloemetjes en de grote bol (3,5 tot
18 cm in diameter) is het een indrukwekkende plant. Het is een zeer gemakkelijk
en onderhoudsarme plant die kan worden gebruikt om in groepen in rotstuinen te zetten, die volle zon en maar weinig water nodig heeft. De bol staat hier
vaak maar half in de rotsachtige bodem
en heeft een hekel aan natte voeten.
Normaal schrijf ik niet over giftigheid van
planten maar na meerdere waarschuwingen van Spaanse zijde heb ik daar
ook maar even naar gezocht.
De hele plant is giftig en vooral de bol,
dus echt geen uitje om te eten, nee, er
werd zelfs rattengif van gemaakt. Zoals
ik al meerdere keren bij het opzoeken
van dit soort zaken vond, wordt giftigheid en medicinale werking vaak naast
elkaar genoemd. Er werd in Egyptische
en Romeinse geschriften al melding gemaakt van de medicinale werking van
deze plant met iedere keer de waarschuwing: gebruik met mate. Karel de
Grote had zelfs verordend dat in al zijn
kruidentuinen deze plant moest staan.
De Romeinen zetten de planten rond
vijgenbomen tegen ratten en mieren.
Maar ja, je kunt er ook hart- en bloedsomloopproblemen mee behandelen, of
winterhanden, wratten, kiespijn verlichWWW.NCCS.ES 47 47
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ten. Zelfs aambeien bestrijden zou ook
kunnen. Daarentegen zou contact met
huid of slijmvliezen zweren en dermatitis
veroorzaken. Het is heel tegenstrijdig allemaal, vandaar dat ik zou zeggen: kijken
maar aankomen niet!
De farmaceutische industrie heeft inmiddels het gebruik ervan als ingrediënt in
voedingssupplementen of kruidenproducten verboden, aangezien vergiftiging
met deze plant misselijkheid, braken en
hartritmestoornissen zou kunnen veroorzaken.
Henk Flederus

BELANGRIJKE ADRESSEN

WAAR NEDERLANDS WORDT GESPROKEN
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 Ganzález 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
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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
Arno Wiering, Budgetfuneral - 672 980 893
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.
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GESCHIEDENIS

ANDALUSIË een geschiedenis

H

gegaan. Columbus was in al die jaren bevriend
geraakt met kardinaal Mendoza en de graaf van
Medina Celi.

“Prima, zo stellen wij de overeenkomst op
en we gaan die overmorgen tekenen”
verklaarde de koningin.
Columbus kon gaan en het
onderhoud was afgelopen. En
zo werd op 17 april 1492 het
akkoord feestelijk getekend:
de Capitulatas de Santa Fe.
Señor don Colon zou de
gewenste titel krijgen van
‘erfelijke gouverneur van de
ontdekte gebieden’ en hij zou
een tiende van alle inkomsten uit
die gebieden mogen behouden. Nou ja, hij
had allereerst de helft verlangd maar daar
waren de onderhandelaars niet in getrapt,
helaas. Na alle jaren van teleurstellende
onderhandelingen had hij plotsklaps de steun
van een der machtigste landen, die na de
ontdekking van nieuwe landen en eilanden
de zekerheid hadden gegeven die gebieden
als hun gebieden te erkennen. Jawel, na de
verovering van Granada was het plots snel

De kardinaal vertelde dat Isabella bezig
was een wet op te stellen om alle Joden uit
Hispania te verdrijven (geheim, geheim) en
de graaf vertelde over de onderhandelingen
met die sluwe Nederlandse Habsburgers;
dat zat zo: De Bourgondiërs die in Gent
resideerden waren de streek Bourgondië in
Frankrijk kwijtgeraakt, nadat Karel de Stoute
was gedood. Zijn dochter Maria huwde met de
Oostenrijkse aartshertog, Maximiliaan I. Deze
Maximiliaan zou zijn vader opvolgen als keizer
van het Heilig Roomse Rijk. De Habsburgse
erfprins beschikte over de nodige middelen om
de Franse koning onder de duim te houden.
Na een geslaagd huwelijk hield Hispania
ten zuiden en de Bourgondiërs
ten noorden, en de Duitsers het
gehate Frankrijk ten oosten in
de tang. Maximiliaan was maar
wat gelukkig geweest met de
mooie en wijze Maria; zij kregen
twee kinderen: Margaretha van
Bourgondië en Filips, die men de
schone noemde. Maria verongelukte
helaas tijdens de jacht al op 25 jarige
leeftijd. Haar graf is te Brugge waar zij naast
het lege graf van haar vader werd begraven.
Margaretha en Filips zijn vanzelfsprekend
belangrijke huwelijkskandidaten. Erfgenamen
van het rijke Bourgondië in de Nederlanden
en Filips was de kroonprins van Oostenrijk
en Duitsland. Net zoals Johan en Johanna van
Castilië, twee van de kinderen van Isabella en
Ferdinand. De oudste dochter Isabel was al
uitgehuwelijkt aan de koning van Portugal.

et was druk aan het hof. Een koerier
had de teleurgestelde Columbus
terug gehaald die zijn reis naar huis
al was begonnen. Koningin Isabella had plots
besloten Colon’s avontuur naar het westen
toch te financieren. Columbus werd zonder
omhaal terug naar de kroonzaal te Santa Fe
gebracht en direct voor de koningin geleid.
Zij keek streng naar Columbus en noemde,
zonder op papier te kijken, alle condities die
Castilië aan de reis van Columbus stelde.
Niet alle voorwaarden waren conform de
wensen van de Italiaan. Toch willigde hij
eigenlijk meteen alle wensen van de koningin
in. Hebben is hebben en krijgen is de kunst.
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Johan, de kroonprins van Hispania was een
goede partij voor Margaretha. Hij was als
teringlijder ziekelijk, en een tegenstelling met
de levenslustige en scherpe Johanna die een
goede partij kon zijn voor Filips de schone, de
kroonprins van Bourgondië en uiteindelijk, deo
volente, de keizer van het Heilig Roomse Rijk.
Vanwege de latere bijzondere positie van
Filips was de verbintenis met Johanna de
belangrijkste, terwijl het huwelijk tussen
Margaretha en Johan van mindere waarde
leek. Men sprak bijna openlijk over de vroege
dood van Johan, die inderdaad een broze
gezondheid had en vaak bedlegerig was. Toch
zouden de huwelijksonderhandelingen met de
Bourgondiërs bijna twee jaar gaan duren en
was het huwelijkscontract nu al een dik boek
van meer dan honderd pagina’s. Het hoofd liep
Isabella vaak om. Zoveel te doen. Ferdinand
vond het jammer zijn geliefde dochter kwijt te
raken. De schilderijen van de kinderen waren
in goede orde ontvangen en Johanna had
het portret van Filips mee naar haar kamer
genomen en daar laten ophangen. Ze keek
betekenisvol naar zijn knappe verschijning en
kon niet wachten totdat zij op reis kon gaan
naar haar aantrekkelijke bruidegom die haar
zo bekend en zo vreemd was. Ze was pas
dertien jaar, maar flink voor haar leeftijd en
de hormonen raasden al door haar lichaam,
hetgeen bij Johan nog niet het geval was.
Nou ja, het zou de graaf aan zijn reet roesten.
Ook de huwelijkskandidaten waren streng
geheim, dat was vanzelfsprekend. Zo waren
de kinderen van zijn heersers de beste manier
om het gebied uit te breiden. Ook de Franse
koning wilde zijn zoon aan Margaretha huwen.
Maar dat ging niet door. Hij werd gehaat. Zijn

Maximiliaan

bijnaam was ‘de spin’.
Mocht de jonge kroonprins overlijden dan was
Johanna de manier om het koningshuis aan de
noordelijke Nederlanden en het grote gebied
van Oostenrijk en Duitsland aan het Spaanse
koningsgebied te koppelen. Johanna zou het
wel halen. Zij was vol wilskracht en intelligentie.
En zij was de oogappel van haar vader.
Graaf Medina nodigde de kardinaal en zijn
Italiaanse vriend uit voor het eten. Hij kende een
uitstekend haram restaurant met allerhande
overheerlijke gerechten; van pauwenvlees tot
WWW.NCCS.ES
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reigerborst en de meest verfijnde wijnen uit
de streek bij Burgos, waar de beste wijnen
van heel Hispania werden verbouwd. De oude
Romeinen hadden daar de druivenstokken nog
geplant, tien eeuwen geleden. De kardinaal
streek over zijn dikke buik en smakte met de
lippen. Daardoor kreeg Columbus ook trek en
even later zag men het drietal vanuit Santa Fe
met de koets naar Granada vertrekken, om
hun belangrijke besprekingen voort te zetten.
Een bediende van de graaf was al onderweg
om een slaapverblijf voor de heer Colon te
regelen. Die had heel wat te vieren. Zijn grote
reis naar het westen zou eindelijk plaatsvinden.
Ondertussen waren de troepen van Ferdinand
alle eilanden van de Canariae Insulae, de
‘hondeneilanden’ aan het veroveren. Vanaf
daar kon men vanwege de wind en de

Ervaringen
zeestromen eenvoudig naar het westen
zeilen. Hij zou na de nodige voorbereidingen
direct vertrekken, het voorjaar en de zomer
zouden voor mooi weer zorgen. Eindelijk
zou hij fortuin maken.
De Portugezen waren allang afgehaakt. Die
konden via het zuiden van Afrika naar de
Indies varen. Wel, die landen daar waren zo
groot. Hij zou van de andere kant komen er
daar waren gebieden genoeg om op te eisen.
Het zwakke Portugal zou wel uitkijken zijn
gebieden te betwisten. Die wisten wat er
gebeuren kon als Isabella en Ferdinand boos
werden.

S PA A N S E P U Z Z E L PA G I N A

1. Kies een tekening en vul het juiste woord in
• Pongo la ropa sucia en la ..........
• Enciendo la ........... para ver las noticias
• La ........... del salón tiene la bombilla fundida
• El agua de la .......... esté demasiado caliente
• Enciende el .......... del cuarto de baño
• Cuelga la chaqueta en la .......... y guárdala en el armario
• Una .......... de la cocina tiene la pata rota.
• La almohada de mi .......... es muy dura.

Wordt vervolgd
Peter Langendam

2. Kruiswoordpuzzel dieren
6

Grafmonument van Maria van Bourgondië
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3. Wat betekent deze uitdrukking?

ESTAR COMO UNA CABRA
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Met hartelijke
dank aan
lerares
Spaans
Mariché
Campos
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De aan- of verkoop van een huis is een spannend proces.
Emotioneel en soms ondoorzichtig. U wilt de juiste strategie 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 bijvoorbeeld 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.
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

electro-experts voor thuis

THUIS ALLES GOED GEREGELD
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!

TV, AUDIO,
INTERNET

ALARM
INSTALLATIES

WITGOED &
HUISHOUDING

BOUW
BEGELEIDING

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.

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

Mijas, Costa del Sol • 952 591 603 • 676 888 565

WWW.JE-SYSTEMS.NET | INFO@JE-SYSTEMS.NET

Psst,
Heeft u het al gehoord?
Hugo is hier!
Hugo. U ontmoet hem binnenkort!

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

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

