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CONTRIBUTIE:
Contributie 2022: 35 euro per persoon,
60 euro voor 2 personen op 1 adres.
Het clubblad verschijnt 6 x per jaar.
Mailings met ledeninformatie elke
veertien dagen.

Wandeling
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Interview

U ontvangt het clubblad gratis in
Spanje. Als u dat in Nederland wilt
ontvangen moet er een toeslag van
€ 15 betaald worden per jaar.
Betaalwijze:
Caixa: IBAN ES36 2100 5878 1513
0008 0795 t.n.v. Club Neerlandes
Costa del Sol. Vermelding
lidmaatschapsnummer is niet nodig.
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DIVERSEN

Weer een nieuw jaar...

Evenementen

T

KOFFIE

egen de tijd dat u dit onder ogen krijgt is de eerste maand van 2022 al weer
verstreken en zijn de eerste activiteiten van het nieuwe jaar achter de rug. De
nieuwjaarslunch op 16 januari was gelukkig een groot succes en dat geeft moed
voor wat we nog gaan organiseren de komende maanden.

De redactie liet me een paar weken geleden
weten dat de natuurkunderubriek nu beëindigd is (hierover is nu wel een boek verschenen van schrijver Peter langendam, zie verderop in dit nummer) en vroeg het bestuur of er
misschien ideeën waren voor iets nieuws dat
binnen het kader van DVH past en dat leuk zou
zijn voor onze leden om te lezen. En ofschoon
het kader van DVH op Spanje en de Nederlanders daarbinnen gefocust is, moest ik toen
denken aan een paar toevallige gesprekken
met verschillende leden op heel verschillende momenten die allemaal één ding gemeen
hadden: een avontuurlijke tocht, veelal jaren
geleden, ver van het begane pad door personen waar je dat nu helemaal niet van zou verwachten. Maar ja, we praten natuurlijk wel over
dingen die zijn gebeurd in de vorige eeuw.
Zo kwam Caroline lang geleden de Orinoco
afgezakt, zat Catherine in een klein bootje op
de Zambezi en kwam Evelyn oog in oog te
staan met de Pathet Lao midden op de Mekong. Stuk voor stuk verhalen waar ik met been verwondering naar heb zitten luisteren en
die ook voor u hopelijk interessant en leuk zijn
om te lezen, ook al gaan ze niet over Spanje.
Maar misschien hebt ook u een apart reisverhaal; dan bedoel ik dus niet uw reis met Tui
of Neckermann met een groep landgenoten
naar de Griekse eilanden maar misschien wel
een tocht dwars door Zuid-Amerika met een
paar vrienden in een oude Landrover. Van de
4

redactie begrijp ik dat zo’n verhaal maximaal
1200 woorden mag bevatten plus wat plaatjes.
We hopen echt dat we mooie avonturen binnen krijgen. Ikzelf start met een verhaal over
een trektocht door de bergen van noord Luzon
(Filippijnen); ik wens u veel leesplezier. Oh ja,
natuurlijk zag ik er in die tijd heel anders uit ....
hieronder een foto uit 1973 met een paar studenten van de universiteit.
Verder wil ik u er even aan herinneren dat de
Algemene Leden Vergadering (ALV) er weer
aankomt in maart en dat het best een goed
idee is om wat vers bloed en verse ideeën te
hebben binnen het bestuur. Denk er eens over
na of dat misschien iets voor u is ....
Wilmar Bliek, voorzitter

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

NCCS KOFFIEOCHTENDEN

• In Fuengirola kunt u iedere donderdag terecht bij The Family Bar vanaf 11.00 uur in de
haven van Fuengirola. Gastvrouw is al vele
jaren lang Martha van Straalen. Tel: 952 465
347. U bent van harte welkom,

• 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.

• 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. Na het overlijden van
Daniëlla van Malderen neemt Marry van der
Berge-Brussée tijdelijk waar.

• Torremolinos. Iedere dinsdagochtend
vanaf 11.00 uur in restaurant The Launch,
La Carihuela Calle Carmen 15 inTorremolinos, Informatie bij Marianne Groeneveld
- Veringa, grokogroko@hotmail.com, tel.
+31 6 3443 2586 en Kittie van Leusden
0031641467586

NIEUWE LEDEN
Joost van Eekhout – Alhaurin el Grande
Arie Lagendijk – Fuengirola
Elly Lagendijk – Fuengirola
Greet Wijk – Alhaurin el Grande
Jan Hendrik Meijers – San Pedro
Naima Guerti – Mijas Pueblo
Hilda Roggeman – Fuengirola
Jaap Kröner – Alhaurin de la Torre
Tjimkje Kröner – Alhaurin de la Torre
Luisa Melenchon – Fuengirola

december/januari
Corrie Weber – Schiedam/Fuengirola
Noralba Millan Ramires – Marbella
Ted Sleet - Málaga
Tania Greenwood – Málaga
Henny Koreneef – Elviria
Greetje Koreneef - Elviria

Overleden:
Hans Giebing - Elviria
Daniëlla van Malderen - Marbella

WWW.NCCS.ES
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WA N D E L I N G

C U LT U U R

KUNST- EN CULTUURWANDELING

MÁLAGA
Voor de derde keer
gaan we wandelen in
Málaga en het zal zeker
niet de laatste keer zijn!
Málaga heeft als grote
stad zó veel te bieden
en te ontdekken dat we
er voorlopig nog niet
zijn uitgewandeld. Met
ca. 580.000 inwoners is
het ongeveer zo groot
als Rotterdam, geen
wonder dus dat er een
bijna eindeloos aantal
bezienswaardigheden
is. Mede door het gro-

te aantal cruisetoeristen heeft
Málaga de laatste decennia flink
aan de weg getimmerd om er een
aantrekkelijke bestemming van te
maken. Voor het hele kleine stukje Málaga wat we nu gaan omschrijven is dat alvast uitstekend
gelukt!
We beginnen onze wandeling bij het
Centre Pompidou Málaga. Niet zonder
reden want ernaast is een ruime
6

Torre Vigía El Cantal - La Cala del Moral

parkeergarage
genaamd
Parking
Muelle Uno, waar we altijd zonder
problemen kunnen parkeren (hoek:
Paseo de los Curas/Paseo de la Farola).
Mocht u ergens anders parkeren of u
komt met de trein, dan kunt u deze
rondgang op elk ander omschreven
punt beginnen en eindigen.
Centre Pompidou Málaga - geopend
in 2015 - is een dependance van
het gelijknamige toonaangevende
museum voor moderne kunst in
Parijs. De vaste collectie bestaat
uit 90 werken in bruikleen van het

moedermuseum (o.a.: Pablo Picasso,
Frida Kahlo, Francis Bacon, Alberto
Giacometti, Georg Baselitz en René
Magritte). Daarnaast zijn er wisselende
exposities die het herbezoeken telkens
weer interessant maken. Het opvallende
moderne gebouw, ook wel ´el Cubo´ (de
Kubus) genoemd, is van de hand van
architecten Javier Pérez de la Fuente en
Juan Antonio Marín Malavé en de kleurrijke
glaspanelen aan de buitenkant zijn van de
Franse kunstenaar Daniel Buren. Vooral
binnen in het gedeeltelijk ondergrondse
museum ziet u het schitterende lichteffect
wat deze constructie en de glaspanelen
hebben. Alleen daarvoor is het al een
bezoek waard! Dagelijks open van 9.30-20
uur, dinsdag gesloten.

in het zuiden) met het historisch
centrum. Aan de landzijde
zijn 7 groene recreatiezones,
elk met een eigen stijl en
naam, kunstwerken, fonteinen,
speelplekken en bijna 400
palmbomen. Per zone geven
borden informatie over de
(kunst)objecten
en/of
de
vegetatie. De tuinen worden
afgewisseld met 5 eigentijdse
gebouwen met verschillende
functies.
Vermeldenswaard
is het Museo Alborania-Aula
del Mar, een klein museum/
leerplek over de conservering
van de kustgebieden van de
westelijke Middellandse Zee
(Alboránzee) en het daarin voorkomende
leven.
Van de boulevard komen we op de Plaza de
la Marina met 4 enorme pylonen genaamd

Buiten lopen we naar het westen in de
richting van de grote witte futuristische
pergola´s, die de boulevard bekronen.
Deze promenade uit 2011 heeft de naam
´Palmeral de las Sorpresas´ (palmentuin vol
verrassingen) meegekregen en verbindt
op een voortreffelijke wijze de terminal
voor cruiseschepen (voorbij de vuurtoren
WWW.NCCS.ES
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Las Columnas del Puerto, die de
ingang van de haven markeren. We
gaan rechtsaf en steken verschillende
keren over om zo in de straat richting
de kathedraal van Málaga te komen
(Calle Molina Lario).
De kathedraal, wellicht de belangrijkste
bezienswaardigheid van Málaga, zal
bij de meesten wel bekend zijn, dus
laten we die nu voor wat het is. We
richten onze aandacht op het Palacio
Episcopal (Bisschoppelijk Paleis) uit de
18e eeuw op het Plaza del Obispo aan
de voorzijde van de kathedraal. De in
rood en geel geschilderde paleisgevel
is in barokke stijl. In een nis boven de
entree bevindt zich de Virgen de las
Angustias (Maagd van de Smarten).
Het paleis doet dienst als Centro de
Arte en heeft regelmatig interessante
tentoonstellingen.
Zo ook nu t/m 19 maart 2022 een
expositie van de schilders Solana
(Madrid 1886-1945) en Romero de
Torres (Cordoba 1874-1930) met een
boeiende historie/visie die de zelfkant
van de maatschappij belicht (Arte
Español en Negro) met onderwerpen
als dronkenschap, prostitutie en
carnaval maar ook stichtelijkheid,
bekrompenheid en de dood. Extra
interessant omdat er meer belangrijke
meesters aan deze expositie zijn
toegevoegd zoals José de Ribera,
Morillo, Goya, Darío de Regoyos en
Sorolla. Een mooie gelegenheid om
het Bisschoppelijk Paleis, dat met
z´n patio´s en tuin groter is dan je
zou denken, ook eens van binnen te
bekijken. Wat u zeker niet mag missen

8

WA N D E L I N G
zijn de plafondschilderingen in het centrale
trappenhuis en de meest links in het gebouw
gelegen patio/tuin met de tientallen meters lange
betegelde lambrisering met taferelen uit de 18e
eeuw. Open ma-vrij 10-14 en 16-19 uur, za 10-14
uur, zo gesloten. Entree paleis incl. expositie (door
Unicaja gesponsord) slechts €3 p.p.
We lopen dezelfde weg terug richting de
boulevard naar Plaza de la Marina en gaan dan
linksaf (oostwaarts) het park in, wat parallel aan
de boulevard ligt. Hier aan de korte zijde van
het park is een standplaats voor de romantische
paardenkoetsen, die u regelmatig in Málaga ziet
rijden.
Het Parque de Málaga, een 33 hectare groot
stadspark en botanische tuin uit 1897, is een
groene exotische oase met slingerpaden,
bijzondere planten en bomen, fonteinen en een
aantal interessante bezienswaardigheden. Curieus
is dat de collectie planten en bomen vooral is
bijeengebracht door zeevaarders die van hun
reizen stekjes en zaden meebrachten. Er staan
tientallen bordjes zodat u kunt zien wat voor een
plant/boom het is en waar ze vandaan komen.
Daarnaast staan in het park 9 (borst)beelden van
Spaanse of Spaanstalige bekendheden, waar ik u
verder niet mee zal vermoeien.
Een bijzonderheid is bijvoorbeeld een groot
terracotta tableau Fuente de Los Amorcillos met
badende putti´s/cupido´s uit 1967 van kunstenaar
Juan Ruiz de Luna Arroyo (bij rechthoekige
vijver halverwege het park aan de zeezijde). Ook
interessant zijn de 2 nimfen: La Ninfa del Cántaro
(vrouw met kruik waar water uit komt) en La Ninfa del
Caracola (vrouw met schelp waar water uit komt),
beide brons en staande in een 8-hoekig bassin,
kunstenaar Antoine Durenne 1877/78. Verder een
fraaie ´glorieta´ (ronde omsloten ruimte) uit 1922
met in Andalusische stijl betegelde banken, vazen
op zuilen en vermeldingen van de omliggende
gemeenten. In het midden staat het prachtige
WWW.NCCS.ES
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bronzen beeld Monumento al Fiestero
(monument voor de feestganger) van Miguel
Garcia Navas uit 1998, een eerbetoon aan de
Verdiales muzikanten en hun opwindende
muziek en wedstrijden. En, niet te vergeten
de bronzen ezel ´Platero´ uit 1962 van Jaime
Fernández Pimentel bij de kinderspeelplek
(aan de kleur kunt u zien hoe geliefd het dier is).
Ook is er een modern openluchttheater waar
regelmatig voorstellingen worden gegeven.
Aan de overkant van het park (landinwaarts)
staan drie belangrijke gebouwen die door de
bewoners van Málaga de A-B-C gebouwen
genoemd worden. Curieus, maar de betekenis
is simpel: A=Ayuntamiento / B=(voormalige)
Banco de España / C=(voormalige) Correos.
Bij het einde van het park slaan we rechtsaf steken de Paseo de los Curas over - en gaan
dan rechts langs het Pompidou-museum
de boulevard weer op richting de verderop
gelegen vuurtoren.
De winkels aan de linkerkant maken deel uit
van het winkelcentrum Muelle Uno (letterlijk:
Pier Eén). Elke dag geopend (óók op zondag)
van 10-22 uur (restaurants van 12-24 uur). Een
heerlijke plek om te flaneren, lunchen of
dineren. In de zomer wordt het belangrijkste
loopdeel en sommige terrassen ´beneveld´
om een koelere gevoelstemperatuur te
creëren. Aan de rechterkant vertrekken boten
met een gevarieerd aanbod van excursies op
zee.
Halverwege komen we aan de linkerkant de
havenkapel Capilla del Puerto uit 1732 tegen.
In de jaren ´70 werd dit gebouwtje steen voor
steen verplaatst van een locatie dichter bij het
water naar deze plek, waar het niet meer ´in
de weg´ stond. Voor zover ik weet is alleen de
buitenkant en omgeving mooi gemaakt en
moet de binnenkant nog gebeuren.
10

Aan het einde van de boulevard ziet
u de 37 meter hoge vuurtoren La
Farola de Málaga. Voltooid in 1817 op
de plek die destijds de ingang van de
haven was. Precies een eeuw eerder
in 1717 bouwde men op deze plek
al een houten vuurtoren. De huidige
vuurtoren liep schade op tijdens
de aardbeving in 1884 en tijdens
de burgeroorlog eind jaren ´30,
maar werd telkens gerestaureerd.
Curieus is dat deze toren niet ´El Faro´
maar ´La Farola´ genoemd wordt,
vrouwelijk dus, samen met de Farola
del Mar in Santa Cruz de Tenerife, de
enige twee in Spanje.
Voorbij de vuurtoren kijkt u richting
de cruise terminals, ook interessant
om eens een kijkje te nemen als
er van die enorme cruiseschepen
aangemeerd
liggen.
Aan
de
linkerkant daarvan op een landstrook
is er sprake van de bouw van het
25 verdiepingen hoge gebouw
genaamd La Torre del Puerto (5*hotel
en appartementen). Een enorm
´landmark´ voor Málaga, maar er is
nog discussie over (het zou bv. de
oude vuurtoren miniseren). Nou ja,
zo is er altijd wat te bepraten, tijd nu
voor een maaltijd met een glaasje als
beloning voor al onze inspanningen
van vandaag!
Deze kunst- en cultuurwandeling is
circa 3 km. lang. Veel plezier ermee
en geniet van al het mooie om ons
heen!
Paul Veldhuizen

WWW.NCCS.ES
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Herfstperiode in
Andalucia
		

Z

ijn inmiddels gearriveerd in de maand
november 2021. Aan de temperatuur zou
je zeker niet denken dat we in de herfst zijn
beland, met  temperaturen van meer dan 20 C.

Doch zeer waarneembaar als je kijkt  naar  de
klaprozen (poppies) die de Britten ook hier
dragen op hun kleding, ter nagedachtenis
aan 11 november 1918. De dag dat de geallieerden, om 11 u. op de 11de dag van de 11de
maand,  de Vrede tekenden van W.O. 1,  in een
treinwagon in het bos bij het stadje Compiègne , ca. 80 km ten Noorden van Parijs. En waar
jaarlijks zoals gewoonlijk in Ieper (B) de nodige aandacht aan wordt besteed. Dit terwijl in
Nederland aan deze oorlog, in de geschiedenisboeken, nauwelijks aandacht   wordt besteed. Nederland was immers neutraal.
Na onze laatste classic car   tour begin oktober door het Parque Natural Montes de
Málaga liet onze oude Triumph van 1968, op
de terugweg,   ons in de steek en wilde na
een tankbeurt niet starten. Gelukkig was dit
op slechts enkele kilometers   van ons huis,

en kon een Grua (takel hulpdienst auto) ons
naar huis rijden. Daar bleek dat de verbinding
met de startmotor mankementen vertoonde
en ook de overdrive niet meer functioneerde.
Gelukkig was onze garagist, een paar dagen
later,  bereid om de  problemen  per plekke te
komen oplossen. Ook de eerder losgeraakte,
maar provisorisch herstelde  uitlaat gaf weer
problemen, dus werd de Triumph naar zijn
garage vervoerd. Nu was het wachten op de
diverse onderdelen die uit het Verenigd Koninkrijk moesten komen. Al in   augustus j.l.
was de uitlaat besteld, doch vanwege Brexit,
was het lang wachten, inmiddels 3 maanden.
Ook de aan Anglo Parts (importeur van onderdelen van  Engelse Classic cars in Mechelen)    gelieerde firma in Barcelona kon geen
snellere oplossing bieden. Geduld is dan een
schone zaak. Onze garagist liet ons ondertussen weten dat bij een keuring van de banden , inmiddels 11 jaar oud,  deze vervangen
moesten worden. Mijn voorkeur ging uit naar
het merk Vredestein Sprint Classic, met de
maten 205/7015 96W. Kon dat via internet
keurig terugvinden.   Met deze band maakt
Vredestein het klassieke imago van de klassieker compleet.

november -  de Triumph weer ophalen bij onze garagist. Zag er weer als
nieuw uit met nieuwe banden, roestvrij stalen uitlaat etcetera om   een
aantal dagen later deel te nemen aan
de SOL Classic Car tour. Die bracht
ons naar Ronda en omgeving.
Reden daarvoor vanaf Benalmádena
eerst via de A7/N340 langs de kust
richting Marbella, met de M’zee aan
onze linker zijde. Namen bij Puerto
Banús de A397 in noordelijke richting,
door de Sierra Palmitera, met berghoogten tot 1475 m. Na vele bochten
en stijgingen van wel 17 % kwamen we na
ruim 1 ½    uur rijden aan bij restaurant El
Muelle de Arriate, gelegen ten noorden van
Ronda in het voormalig treinstation van Arriate.
Dit restaurant wordt geëxploiteerd door de
Nederlander Frank Röttgering, een prima
gastheer,   die dit treinstation fantastisch
omtoverde tot een knus eethuis met een
perfecte ambiance.   Hier genoten we van
een uitgebreide excellente lunch. Daarna
terug richting Ronda om via de A374 naar
Monteconto te rijden. Gelegen op slechts
20 km afstand van Ronda is dit een stadje van slechts 585 inwoners wat zich sinds

oktober 2014 heeft afgescheiden van de gemeente Ronda. In dit stadje vindt men nog de
Arabische overblijfselen van het Castillo del
Moral. Monteconto zelf ligt dan weer op enkele km’s afstand van het meer Embalse de
Zahara el Gastor.
Dit stuwmeer is ontstaan in 1992 en beschikt
over kristalhelder water, Het waterniveau is
uitzonderlijk laag.  Hier in Monteconto verbleven we in Hotel El Horcajo, gelegen in het natuurpark Grazalema, midden in de natuur, een
idyllische enclave,  -in the middle of nowherezoals de Engelsen dat plegen te zeggen. Een
ideale bestemming voor wandelaars.
Na onze nachtrust werd de reis voortgezet
in zuidelijke richting, door het
nationaal park de Cortes de la
Frontera om via de A377 uit te
komen in Manilva en in  restaurant La Taberna in Castillo de
la Duquesa te lunchen met de
SOL groep en om daarna van
elkaar afscheid te nemen.
Pieter van de Lustgraaf.

Konden we dan op Remembrance Day – 11
12

WWW.NCCS.ES

13

EGr Ev Z
a rO
i nN
g eDnH E I D

NiG
e uEwZsOGezon
uN
i t DSH
pdaEhnIei
j ed
D

Reken af met buikvet: pas je
voeding aan!

O

vertollige pondjes op de verkeerde plekken wegwerken, dat is voor
veel mensen lastig, vooral bij het klimmen van de jaren. Bij mannen
zitten ze vaak op de buik en bij vrouwen meer rondom het middel.
Een teken van een veranderde stofwisseling is vaak het dunner worden van
armen en benen. Je ziet het aan mensen die voorbij lopen op straat.

Er hoeft niet eens overgewicht te zijn maar de
vetverdeling is verkeerd. Dit syndroom noemen we het metaboolsyndroom. Het gevaar
hiervan is dat je gewicht langzaam toeneemt
en je conditie steeds slechter wordt. Dit leidt
tot meer risico’s voor je gezondheid en welbevinden. Bij het metaboolsyndroom is er een
verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en
vaatziekten en daardoor is er een grotere kans
op beroertes en hartaanvallen. Een serieuze
zaak dus!
Maar er is geen beter moment om hieraan te
werken dan in het voorjaar. In Nederland is het
vaak nog guur maar de dagen worden al wel
langer, we hebben meer licht waardoor onze
stemming en motivatie verbetert. In Spanje
schijnt volop de zon en het voorjaar is duidelijk
voelbaar.
In het laatste nummer van vorig jaar heb ik
acht veranderingen genoemd die hier tegen
kunnen helpen. Het lastige is dat ze het beste in combinatie werken. In deze uitgave gaat
het over voeding. Als je deze aanpast, ga dan
in ieder geval ook elke week minimaal 150 minuten matig-intensief bewegen!  Dat betekent
trappen lopen, wandelen, fietsen, tennissen,
zwemmen enz. Dus verander geleidelijk je
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voedingsgewoontes en beweeg! Ga op de
weegschaal staan en meet je buikomtrek en
noteer deze. Herhaal dit iedere week. Nog beter werkt het als je een maatje kunt vinden om
ervaringen te delen en samen te sporten of te
bewegen.
Onze huidige voeding past helaas niet bij onze
stofwisseling en ook niet bij onze genen. Toen
de moderne mens 200.000 jaar geleden zijn
intrede deed waren er geen boeren en ook
geen fastfoodketens en supermarkten. Onze
genen zijn nagenoeg hetzelfde als 200.000
jaar geleden maar onze omgeving is totaal
veranderd. Maar voor veel mensen is oervoeding echt schrikken: geen graan, melk of gemaksvoeding, om nog maar niet te spreken
van geen of weinig alcohol. Toch is het één
van onze sterkste wapens in de strijd tegen
het metabool syndroom. Dat blijkt ook uit een
metareview in de American Journal of Clinical Nutrition. De onderzoekers verzamelden
gegevens uit vier gerandomiseerde klinische
onderzoeken waarbij oervoeding werd vergeleken met een dieet waarbij weinig vet en veel
vezels uit granen werden gegeten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat oervoeding op
korte termijn grotere verbeteringen geeft op
metabool syndroom dan de gangbare voedingsadviezen. De middelomvang werd en-

kele centimeters kleiner, triglyceriden vielen
lager uit, bloeddruk was enkele punten lager,
cholesterol was lager en de bloedsuikerwaarden waren beter. Eerder waren er al resultaten
vastgesteld op lange termijn.
Oervoeding bestaat vooral uit groenten, noten, fruit, mager vlees en gevogelte, (vette)
vis, eieren, bessen en zaden. Daardoor bevat het minder koolhydraten, meer eiwitten,
meer vezels en heeft het een betere verhouding tussen omega-3- en omega-6-vetzuren.
Kijk voor meer informatie op Paleo Dieet Lijst
met Voeding - Paleo.nl.
Voor wie dit al te heftig vindt of geleidelijk/
gedeeltelijk om wil schakelen zijn er nog een
paar maatregelen die super belangrijk zijn:
1. Consumeer vezels.
Het eten van vezels helpt om gewicht te verliezen, omdat het een gevoel van verzadiging
geeft waardoor je sneller vol zit. Daarnaast
zorgen vezels voor een soepel verloop van
de spijsvertering wat noodzakelijk is om afvalstoffen uit te scheiden. Haal vezels vooral
uit groentes!
2. Vermijd transvetten
Het  consumeren van transvetten is funest bij
het afvallen van buikvet. Zo hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat het eten
van transvetten bij 73% van de participanten
het buikvet liet toenemen. Het zijn industrieel
bewerkte plantaardige vetten. Vermijd dus
koekjes, bladerdeegproducten, chips, snoep,
margarine en halvarine, gebak, cake, frituurvet en gefrituurd voedsel gebakken in hard
vet, kroketten, kaassoufflés, frikadellen, patat, pizza’s, kant-en-klaar maaltijden, instant
mixen en –sauzen.

3. Vermijd alcohol
Ook het drinken van alcohol heeft een negatieve invloed op het buikvet. Naast het
feit dat alcohol een hoge hoeveelheid calorieën bevat, vertraagt het ook de stofwisseling wat weer een negatieve invloed heeft
op het verliezen van gewicht.
4. Eet veel eiwitten
Het eten van veel eiwitten heeft een positieve invloed op het verliezen van vetmassa,
omdat het een rijke energiebron is die ook
tot verzadiging leidt. Daarnaast helpt het de
spieren te ondersteunen wat erg belangrijk
is tijdens het afvallen.
5. Vermijd suikers en eet niet tussendoor.
Het zijn niet de vetten maar de suikers die
de grootste boosdoener zijn voor de opslag
van vet rond het middel. Ook verstoort ieder
tussendoortje de stofwisseling.
6. Verminder calorieën en vast iedere
week een dag
Het verminderen van de calorie inname
helpt altijd maar is op de lange termijn moeilijk vol te houden. De vuistregel hiervoor
is om 500 kilocalorieën onder de behoefte te consumeren. Dus reken eens uit wat
het schrappen van de
extraatjes op zou leveren. Op een vastendag mogen maximaal
500 kcal. gegeten
worden.
Geniet van het voorjaar en veel succes!

Lenneke Straijer,
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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!
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“AL MEER DAN 10 JAAR UW
NEDERLANDSE NOTARIS IN SPANJE!”
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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.

Benieuwd?

Kom langs voor een gratis
testamentcheck of intakegesprek.

VERTICAAL.
VERTICAAL.
1.1.Skiën
Skiën
4.4.Kachel
Kachel
8.8.Muts
Muts
10.
10.IJs
IJs
12.
12.Wol
Wol

HORIZONTAAL
HORIZONTAAL
2.2.
Vriezen
Vriezen
3.3.
Sneeuwt
Sneeuwt
5.5.
Sjaal
Sjaal
6.6.
Open
Open
haard
haard
7.7.
Slee
Slee

9.9.
Jas
Jas
11.
11.
Verkoudheid
Verkoudheid

2.2. RAADSEL
RAADSEL

Con
Conlalanieve
nieveme
mehago
hagoy ycon
conelelcalor
calordesaparezco
desaparezco
¿Qué
¿Quésoy?
soy?

____ ____________ ____ __________

Met
Met
hartelijke
hartelijke
Dank
Dank
aan
aan
Leares
Leares
Spaans
Spaans
Mariché
Mariché
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Vlinderpark in Benalmádena verkozen tot beste attractie in Spanje
Van alle dierentuinen en themaparken die Spanje telt, is het Benalmádena Butterfly Park verkozen
tot de beste van Spanje. Het park
ontving de erkenning tijdens de
Remarkable Venue Awards in de
Andalusische hoofdstad Sevilla.
Een panel van experts uit de industrie heeft
het vlinderpark in Benalmádena voor deze
vijfde editie van de Remarkable Venue
Awards gekozen vanwege de grote aantrekkingskracht. Ze noemen de ‘Mariposario de Benalmádena’ het is het grootste en
meest spectaculaire vlinderpark van Europa.
De prijs wordt toegekend door het platform voor entreebewijzen Tiquets en eert
attracties zoals themaparken en dierentuinen. Om tot het eindoordeel te komen,
worden eerst meer dan 850.000 klantbeoordelingen bekeken. Naast de prijs voor
de beste attractie, zijn er prijzen voor het
beste museum, de meest opmerkelijke

locatie, het beste monument en de beste
onsite-ervaringen. Onder de nominaties
waren parken en locaties uit Frankrijk, het
VK, Ierland, Nederland, de Verenigde Staten, Italië en Spanje.

Concurrentie
De concurrentie was groot maar het vlinderpark versloeg het themapark Puy du
Fou España in Toledo, de wijnmakerij Codorníu in Barcelona en het aquarium Poema del Mar in Las Palmas de Gran Canaria.
De winnaars zijn vorige maand gekozen
door een panel van experts uit de sector in
elk land. De prijs is positief voor Benalmádena omdat het de positionering van deze
plaats aan de Costa del Sol versterkt binnen de toeristische markt. Het vlinderpark
doet nu mee aan de finale waar de beste
attractie ter wereld wordt gekozen. Deze
wordt in januari gehouden in Amerika.

Felicitaties van burgemeester
De burgemeester van Benalmádena, Víctor Navas, bezocht de attractie afgelopen
vrijdag om het management van het park
te feliciteren met hun voortdurende inspanningen om het de meest bezochte
attractie in de gemeente te maken.
“Vandaag willen we het vlinderpark eren
voor zijn succes bij de erkenning
als de beste toeristische attractie
in Spanje. Dit park is altijd de meest
bezochte attractie in onze stad en
hoort zelfs bij de meest bezochte attracties van de provincie, dus
dit vervult ons met trots. De prijs
versterkt de toeristische attractie
van Benalmádena, dat de grootste
concentratie aan recreatieruimtes
aan de Costa del Sol biedt”, zei de
burgemeester.

N Ii T
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Het vlinderpark in Benalmádena
Het vlinderpark ligt aan de rand van Benalmadena Pueblo, naast de boeddhistische
stoepa. Het is gevestigd in een Thaise tempel en bevat exotische landschapstuinen.
Er leven meer dan 1.500 soorten vlinders
samen met andere exotische dieren zoals
toekans, schildpadden, vleermuizen, kikkers en papegaaien.

Voorkom boete bij contante
betaling van meer dan 1000
euro
Duizend euro is het maximale bedrag dat je als professional volgens de Spaanse wet contant kunt
betalen. De Spaanse regering wil
hiermee een einde maken aan het
betalen in bankbiljetten en munten. Spanje wil zoveel mogelijk van
contante geldstromen af.
Freelancers en bedrijven kunnen zodoende
geen contante betalingen doen of ontvangen wanneer het bedrag hoger is dan 1.000
euro en de wederpartij ook zzp’er of een bedrijf is. Doe je dat wel dan kan er een sanctie volgen. Echter door de betaling tijdig te
melden, kun je een boete voorkomen.

dat de zzp’er die aangeeft meer dan 1.000
euro contant van de wederpartij te hebben
ontvangen, niet boeteplichtig is. Hij moet de
aangifte dan binnen drie maanden na uitkering doen. Bovendien moet hij het totale bedrag van de transactie melden en kenbaar
maken wie de betrokken wederpartij is.
Het kan zijn dat de andere partij later over
hetzelfde feit een klacht indient bij de belastingdienst. In dat geval wordt de laatste die
het meldt niet vrijgesproken van een boete.
In het geval beide partijen tegelijkertijd aangifte doen, wordt geen van beide vrijgesteld
van de sanctie.

Hoe meld je een te hoge contante
betaling in Spanje?
Om betaling of inning tussen bedrijven en
professionals voor meer dan 1.000 euro te
melden, ga je naar de officiële pagina van
de Belastingdienst. Hier volg je de deze
stappen:
1. Klik op ‘Gestiones’ (beheer)
2. Klik op ‘Denuncia de pago en efectivo’
(Contante betalingsrapportage)
3. Voeg de documentatie toe die relevant is
voor de klacht
4. Klik op OK
Hoe hoog is de boete?
Heb je als zzp’er bovengenoemde stappen

Ben je zzp’er of een vennootschap en heb je
1.000 euro of meer ontvangen in contanten
dan voorkom je een boete door de wederpartij aan te geven. Dit meldt de Belastingdienst in zijn eigen ambtelijk reglement.

Manieren om problemen te voorkomen
De regeling van de Belastingdienst stelt
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gevolgd, dan volgt er geen boete. De boete
wordt berekend op basis van het betaalde
bedrag en bedraagt 25% van het contant
betaalde bedrag. Accepteer je een cash
betaling van 2.000 euro, dan zal de boete
500 euro bedragen.
Vijf jaar nadat de contante betaling van
meer dan 1.000 euro tussen professionals
en bedrijven is gedaan, verjaart deze overtreding.

Beperking van contante betalingen
Contante betalingen zijn in Spanje verder
beperkt om de grootschalige zwarte economie en fraude te bestrijden. Betalingen
van meer dan 1.000 euro zijn niet toegestaan wanneer de transactie wordt uitgevoerd tussen professionals en/of bedrijven.
Een particulier kan dus wél een contante
betaling doen van een hoger bedrag aan
bijvoorbeeld een zelfstandige. Zijn de werkzaamheden van diezelfde freelancer voor
een andere zelfstandige of een bedrijf, dan
kan de freelancer de contante inning van
die bedragen niet aanvaarden.

Gratis busdiensten
in gemeenten aan
Costa del Sol voor
inwoners
Verschillende
gemeenten langs de
Costa del Sol willen
gratis busdiensten aanbieden aan inwoners.
Het belangrijkste doel

is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Daarnaast kan
het de lokale bevolking een leuke
besparing opleveren.

nieuwe dienst dit jaar volledig functioneel zou zijn en dat het de “duurzame mobiliteit” van de inwoners van
Fuengirola zou bevorderen.

Marbella, Fuengirola en Benalmádena
hebben al een duurzaam mobiliteitsproject
lopen, terwijl anderen, zoals Torremolinos
en Mijas, het initiatief nog moeten implementeren.

“We willen het gebruik van stadsvervoer bevorderen, de frequentie
verbeteren, wachttijden verminderen, nieuwe routes opnemen om de
bestaande lijnen te optimaliseren en
bussen met een laag verbruik inzetten”, legt de burgemeester uit.

Een van de eerste steden die deze maatregel voorstelde, was Marbella. Sinds mei
2019 kunnen inwoners hier gratis met de
stadsbus. Ze hebben daarvoor een gemeentelijke mobiliteitskaart nodig die de
gemeente kosteloos uitgeeft.
Inmiddels zijn er 69.765 actieve kaarten in
Marbella. 15 procent hiervan betreft gouden kaarten voor 65-plussers.

Fuengirola
Het initiatief wordt ook in Fuengirola ingevoerd. De gemeenteraad keurde het afgelopen november goed. Ana Mula, de burgemeester van de stad, beloofde dat de

Benalmádena

Rincón de la Victoria

De derde kustgemeente die van deze
maatregel gebruik zal maken, is Benalmádena. Deze gemeente biedt al gratis buskaartjes aan voor studenten en gepensioneerden. In de eerste maanden van 2022
zal het openbaar vervoer gratis zal zijn voor
alle inwoners. “We werken aan verschillende actielijnen zodat onze stad voldoet aan
alle Europese duurzaamheidsnormen”, zei
de burgemeester, Víctor Navas.

Rincón de la Victoria-raadslid voor Mobiliteit en Transport, Antonio Fernández, zei:
“Het gemeentehuis is momenteel bezig
met het regelen van de nodige infrastructuur om deze dienst te implementeren.”

Torremolinos en Mijas
In Torremolinos en Mijas is het openbaar
vervoer in de stad niet gratis voor bewoners, maar Mijas biedt al enkele jaren een
gratis pendeldienst naar toeristische trekpleisters.

Grootste planetarium van
Europa komt in Málaga
Sterren kijken kan binnenkort ook
in Málaga. Dit jaar begint daar de
bouw van het grootste planetarium
van de Europese Unie. De Zuid-Spaanse stad heeft hier een perceel van bijna 9.000 vierkante meter voor gereserveerd.

Axarquía
In de Axarquía zijn Rincón de la Victoria en
Torrox de enige gemeenten die maatregelen hebben genomen om gratis openbaar vervoer te bevorderen. Afgelopen mei
werd in die steden gratis vervoer goedgekeurd voor 65-plussers en passagiers tot
18 jaar, studenten en mensen die voor 33
procent gehandicapt zijn. De maatregel is
helaas alleen nog niet van kracht.

Het planetarium zal verschijnen tussen de
winkelcentra Plaza Mayor en Bahía Blanca, op een goed bereikbare locatie naast
de snelweg A-7. De bouwwerkzaamheden
beginnen in 2022 en zijn naar verwachting
in 2023 afgerond.

Koepel
Het toekomstige planetarium krijgt een
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plezierige manier toegankelijk te maken voor deze
doelgroepen.
In de grote koepel worden films vertoond met
verschillende
vrijetijdsen wetenschapsthema’s,
naast planetariumsessies
met recreaties van het hemelgewelf in verschillende tijden en plaatsen.

250.000
per jaar
koepel met een diameter van 27 meter en
heeft plaats voor 400 mensen. Daarmee
wordt het de grootste in de EU. Dit hebben
de initiatefnemers van het project onder
leiding van astrofysicus Alberto Castro, gemeld.
Het planetarium komt te staan op een perceel van 8.811 vierkante meter tussen de
winkelcentra Plaza Mayor en Bahía Blanca,
naast de snelweg A-7. Momenteel worden
de sponsors geselecteerd.

Innovatieve tentoonstellingen
De faciliteit krijgt bovendien bijna duizend
vierkante meter voor het hosten van innovatieve tentoonstellingen op het gebied
van wetenschap en technologie. Er zal
speciale aandacht zijn voor interactie met
bezoekers.

Scholieren
In een andere grote ruimte worden educatieve workshops georganiseerd voor
kleuters, schoolkinderen en middelbare
scholieren. Het doel is om wetenschappelijke en technologische kennis op een
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bezoekers

Het Málaga Planetarium
wordt uitgerust met 8K-technologie en een
surround sound-systeem. Het wordt naar
verwachting in 2023 geopend en de oprichters hopen op meer dan 250.000 bezoekers
per jaar.

moest betalen af van de waarde van de onroerende zaak. Om de aan- en verkoop van
woningen te bevorderen, besloot de regering
het tarief echter te verlagen naar 7%, hetgeen
betekende dat je bij de aankoop van een woning altijd 7% ITP moest betalen, ongeacht de
hoogte van de aankoopprijs.
De
belasting
op
gedocumenteerde
rechtshandelingen (AJD) werd gedurende de
genoemde periode verlaagd van 1,5% naar
1,2%.
In november 2021 is er een nieuwe wet in
werking getreden waarbij de regering van
Andalusië voor de overdracht van onroerende zaken en de vestiging van zakelijke
rechten op deze onroerende zaken ook na
december 2021 het verlaagde tarief van 7%
zal blijven hanteren. Ook voor de AJD blijft het
tarief van 1,2% gelden.

De verlaging van de overdrachtsbelasting blijft van
kracht in Andalusië

Ook worden er in de volgende gevallen verlaagde tarieven toegepast:

Ter bevordering van de verkoop van
woningen, heeft de regering van de
Spaanse autonome gemeenschap
Andalusië begin dit jaar twee belastingverlagingen goedgekeurd.

Als je dus van plan bent om een woning in Andalusië te kopen en ervan uitging dat de verlaging van de
overdrachtsbelasting in 2022
niet langer van
toepassing zou
zijn of dat je
juist een woning wilt kopen om van de
korting gebruik
te maken, dat
is dit het juiste
moment!

Het gaat om een verlaging van de overdrachtsbelasting (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales of ITP) en de belasting op
gedocumenteerde rechtshandelingen (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados of
AJD). Beide verlagingen golden aanvankelijk
voor de periode van 28 april 2021 tot en met
31 december 2021.

Spaanse onderzoeker probeert coronavirus al in neus
te vernietigen
-Als

het coronavirus al in de neus
wordt vernietigd, wordt de kans op
overdracht ervan zo klein dat minder mensen besmet zullen raken
en de quarantaineduur aanzienlijk
verkort kan worden.

Een Spaanse arts onderzoekt sinds de Kerst
de mogelijkheid om de overdracht van het
coronavirus zo klein mogelijk te maken
door het virus al in de neus te vernietigen.
Alejandro Fernández-Montero voert momenteel klinische proeven uit om de overdracht van Covid-19 zo klein mogelijk te
maken. Sinds hij in Málaga afstudeerde, is
hij 13 jaar werkzaam als arts, onderzoeker
en docent bij het universitaire ziekenhuis
van Navara.
Status van klinische proeven
Alejandro leidt het onderzoek samen met
tien andere specialisten in infectieziekten
en microbiologie. Momenteel zijn er twintig

Vóór de invoering van deze maatregel, hing
het bedrag dat je aan overdrachtsbelasting
WWW.NCCS.ES
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BELANGRIJKE ADRESSEN

WAAR NEDERLANDS WORDT GESPROKEN
mensen die zich hebben aangemeld voor
de proeven. Het streven is om zo’n honderd
mensen te kunnen behandelen met deze
techniek. Deze groep wordt dan vergeleken met een groep van dezelfde omvang
waaraan een placebo-behandeling wordt
gegeven. Alejandro vertelt aan DiarioSur.
es dat het doel is om eind februari de resultaten te presenteren.

Behandeling zelf niet nieuw
De fototherapiebehandeling zelf wordt al
meer dan tien jaar in de praktijk toegepast
bij mensen die lijden aan een infectie in de
bovenste luchtwegen. De toepassing van
deze therapie voor het minimaliseren van
besmetting met Covid-19 is wel nieuw. Zodoende hebben de onderzoekers goede
hoop dat de therapie doeltreffend zal zijn.

Hoe werkt de behandeling tegen overdracht van Covid-19?
De behandeling zelf is snel en pijnloos. De
hoofdonderzoeker meldt dat het gaat om
een plaatselijk antisepticum dat werkt zoals betadine op een wond. Vooraan in de
neus wordt het antisepticum ingebracht
en middels fototherapie wordt het SARS-CoV-2-gehalte in de neus vernietigd. Zo
kan het virus zich niet verder meer verspreiden.  

Positieve uitkomst van invloed op duur
quarantaineplicht
Een positieve uitkomst van de klinische
proeven betekent dat het met de therapie
mogelijk is om de duur van de quarantaine
te verkorten. Dit heeft niet alleen een positief effect op de patiënten zelf, maar ook
op de hele samenleving. De continuïteit
van de economie wordt bevorderd omdat
mensen weer sneller aan het werk kunnen
na een besmetting. De therapie zou de
zorg namelijk aanzienlijk ontlasten doordat
er minder zorgpersoneel besmet raakt en
ziekteverlof van besmette zorgmedewerkers korter zal zijn.

De patiënten ondergaan deze behandeling drie dagen lang gedurende 4 minuten
per dag. De PCR-test wordt drie dagen na
het einde van de behandeling herhaald,
vervolgens een
week en daarna twee weken
na het einde
van de therapie.
Ook nemen de
o n d e r z o e ke r s
monsters
van
het neusslijmvlies af om het
virusgehalte in
de neus voor en
na de behandelingen vast te
stellen.

HUISARTSEN
Torremolinos, Frank Buster tel: 952380279
spoed tel: 608658338
Torremolinos, J.O. Landman tel: 952388872
spoed tel: 606 939 812
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 González Bossaers, La Carihuela
951339219
OSTEOPATHIE
Mijas-Mijas Costa, Mariëlle de Bruin tel: 670663910
THUISZORG
Costa del Sol, Bep van de Bremer tel: 687487291
Costa del Sol, Anneke Verhoeff tel:
952025104/619287481
El Morche, Jolanda de Kuijer tel: 676991443
Algarrobo, Miranda van Poortvliet van Tiel
tel: 618552919
UROLOOG
Marbella, Wim de Bruyn tel: 619992369

AUDICIEN/HOORKLINIEK
Arend Eikelboom komt thuis. T 634 825 255
ADVOCAAT
Espejo, Saavedra & Van Den Boogaard Abogados
Wilma van den Boogaard tel: 676118136.
NOTARIS
Málaga, 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
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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KENNISMAKING

KENNISMAKING

HET VERHAAL VAN

ANNEKE FLIERJANS

O

m met een oude traditie te breken: we vonden Anneke’s flat
direct!! Alhoewel Else wel voorbereidend werk had gedaan.
Anneke woont in Torreblanca, Fuengirola, vlak bij het station in een
leuke lichte flat.

Al genietend van een oerhollandse
stroopwafel uit de Hollandse winkel om de
hoek luisterden we naar haar verhaal.

Else vroeg, waarom ze in Spanje woonde.
Zij en haar man hielden van vakantie en
reizen. Vijf keer per jaar gingen ze op stap in
Spanje, Zwitserland en Frankrijk. ‘s Zomers
kampeerden ze in een tent of caravan of in
een camper.
De eerste keer, in 1970, werd het Spanje.
Ze kampeerden in Fuengirola op de plek,
waar nu   Bioparc is. En Fuengirola is altijd
26

Regelmatig gaat ze met de excursies van de
club mee. ‘s Zondags gaat ze met vrienden
uit eten in de haven.
Vlakbij woont een jong Marokkaans gezin,
dat ze op Spaanse les heeft leren kennen.
Ze hebben twee kinderen van vier en elf jaar,
die haar “Oma” noemen. Deze familie heeft
in Nederland gewoond en ze spreken vaak
Nederlands samen. Zelf heeft Anneke geen
kinderen.

Het deed me denken aan een lied van
Jacques Brel: daarin zingt  hij: “Ce n’est pas
grand, mais il y a de la place”.

7,5 Jaar geleden is ze in Spanje komen
wonen en vier jaar geleden heeft ze deze
flat gekocht. Samen met familie heeft ze
het helemaal opgeknapt. Via de voordeur
kom je in een ruime woonkamer, waar veel
leuke Marokkaanse voorwerpen staan.
Het barretje tussen de keuken en kamer is
weggehaald en geeft zo veel meer ruimte.
Er is een slaapkamer en een badkamer. Dan
nog een heel ruim terras, vanwaar je de zee
kunt zien. Er is geen zwembad bij, maar de
zee is haar zwembad!
Ideaal voor iemand alleen.

Sinds ze in Spanje woont, is ze lid van de
NCCS en gaat ze naar de koffieochtenden
van de club. “Echt gezellig”, zegt ze, “het voelt
als een warm bad”. Daar heeft  ze vrienden
en vriendinnen gevonden en na de koffie
gaat ze vaak met een groepje uit eten.

Anneke studeert nog steeds Spaans en kan
zich in deze taal goed redden. Ze leest veel,
o.a toeristische boeken en gidsen.

hun lievelingsplek gebleven. Toen was het
een vissersdorpje, maar dat is nu niet meer
te herkennen. Het plan was hier samen na
hun pensioen te komen, maar haar man
overleed  na 40 jaar huwelijk in 2010 en hun
droom werd weggeschoven.
Maar na een paar jaar dacht ze: ik kan het
alleen ook! Haar zussen pushten haar om
door te zetten, en zo is het gekomen.
Ze heeft haar rijbewijs niet verlengd, maar ze
woont pal naast het treinstation.

Anneke is in Ommen geboren. Haar ouders
hadden een pension voor Nederlanders
“uit het westen”. Het was een groot huis: van
5 huizen was een groot huis gemaakt. Op
het terrein was ook een camping van de
ANWB die hier oefenkampen organiseerde
(inclusief certificaat van goed kampeerder....
dat deden ze toen nog).
Expats uit de USA, GB en Canada huurden
met hun familie een gedeelte van het huis
af, want Kasteel Eerde, een internationale
school, was niet ver van hen vandaan en
daar konden hun kinderen naar toe.

Toen ging ze in Leiden werken in het speciaal
onderwijs: LOM en MLK.
In Leiden trouwde ze met een Marokkaanse
man. Zij studeerde rustig verder; pedagogie
MOA, MOB en aan de VU heeft ze haar
doctoraal gehaald.
Ze genoot van haar baan en omdat ze
geen kinderen hadden, gingen ze  vijf keer
per jaar op vakantie. Vaak gingen ze dan
spontaan op weg, in hun Volkswagenbusje
dat omgebouwd was als minicamper. Later
kwam er een caravan. Zo gingen ze ook op
familiebezoek in Marokko. Dat was één van
hun mooiste reizen.  Ook met de NCCS heeft
ze de Marokko-reis meegemaakt.

Haar man is in Rabat begraven. Ze kon niet bij
Na de Kweekschool opleiding werd haar de begrafenis zijn. De familie heeft haar toen
droom waar: schooljuf. Ze kreeg een baan in
een achtdaagse rondreis aangeboden. Voor
Dinxperlo aan de Duitse grens, daar woonde
een dag heeft ze toen een auto gehuurd en
ze op kamers. Haar leerlingen waren
zijn graf bezocht.
boerenkinderen,
die heeldankwoord
braaf waren. Tja,en aanbeveling voor €10
Plaats
uw eigen
dat bestond toen nog.

Stuur uw tekst naar: redactie@nccs.es
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K E NNNI EI SUMW
A SK I U
NIG
T S PA N J E
“Ik leef heel gezond” “Leg eens uit” vroeg
Else. “Verse groente en fruit en zo min
mogelijk fabrieksspul, geen zakjes zout”.
Ze loopt elke dag ongeveer 7 km. Ze doet
nagenoeg alles te voet. Dan wandelt ze
langs het strand naar Benalmádena en
neemt de trein terug.
“Wat zijn je positieve en negatieve ervaringen
hier?”, vroeg Else.
Positief vindt ze het klimaat (ja, wie niet),
het Spaanse ziekenfonds is goed. En
dan de sfeer, er is veel minder stress. In
Nederland wordt alleen maar aan carrière
maken gedacht en de bevolking is veel
individualistischer geworden.

Leuke weetjes voor de nieuwsgierige leek die interesse heeft in de
wereld waarin wij leven
Een gedegen opinie bouw je op kennis. Of op de kennis van mensen die je vertrouwt. Er zijn
echter vele valse profeten zodat we regelmatig met een kluitje in het riet worden gestuurd.
Deze complexe maatschappij geeft ook bij intuïtie of ervaringsfeiten de nodige vraagtekens.
Is een zonnecel nu nuttig of onzin? Dezelfde vraag geldt voor windmolens, bio centrales of
kernenergie...

Spijker uw kennis bij en vertrouw op uzelf!

Hernieuw uw elementaire kennis; wat

Vroeger sportte ze veel, maar op haar 47ste
kreeg ze een hartinfarct en bypass operatie.
“Maar het gaat uitstekend met me”.
In Nederland ging ze altijd met een groepje
vrouwen naar een overdekte kunstijsbaan en
kreeg daar les in kunstschaatsen. Veertien
jaar heeft ze meegedaan. “Geen Sjoukje
Dijkstra, hoor, gewoon lekker swirlen en
achteruit schaatsen”.
Twee jaar geleden is ze hier op de feria
ijsbaan gaan schaatsen met haar “kleinzoon”.
Heerlijk was dat. Vroeger is ze wel een paar
keer gevallen, maar nu is ze 75 en bang dat
het weer kan gebeuren. “Jammer hè!”
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Negatief: Ze kan geen leuke fietstochten
maken en ze mist de sneeuw en het ijs in
de winter. Ze vindt het jammer dat ze geen
contact met Spanjaarden kan krijgen. En dan
de bureaucratie, dat geduldig in lange rijen
staan. Ze accepteren het zonder morren.

is warmte, straling, wat is een calorie,

Maar ze heeft het hier naar haar zin en denkt
er niet aan terug te gaan naar Nederland.
Alhoewel, ongeveer eens per jaar gaat ze
wel, voor familie- en vriendenbezoek.

nuttig gebruik ervan. Hoe produceer

Ze is blij met haar “stekkie” en is omringd
door goede buren, maar wel allemaal
buitenlanders. Ze verveelt zich nooit en gaat
regelmatig naar Málaga. “Wat is dat een
prachtige stad geworden!”
De middag was voorbij gevlogen. Ik mocht
een Marokkaans kookboek van haar lenen en
ga volgende week aan de gang. Mmmmm!
Anneke, ga zo door! Bewonderenswaardig.
WvdW/EvV

hoe werkt een thoriumcentrale, hoe
werkt een warmtepomp, waar zit uw
tweede brein en hoe werkt een MRI
machine of een CT scan. Wat zijn
vrije elektronen en hoe maken we
je chips en wat doet ASML nu precies?
Natuurkundige

Peter

Langendam

geeft op een eenvoudige manier antwoord op tal van vragen. Hij doet dat
op zijn bekende manier; helder en
met humor.

Natuurkunde is overal
Peter Langendam
NIEUW! Hardcover € 16,50
ISBN: 978 90 83010 05 2

Plaats uw eigen dankwoord en aanbeveling voor €10
Stuur uw tekst naar: redactie@nccs.es
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De kleurrijke voorhoede van de
RUSSISCHE BEELDENDE KUNST

I

n het Museo Ruso (Russisch Museum) in Málaga is tot 17 juni 2022 een
tijdelijke expositie te zien van de Avant-Garde van de twintigste eeuw uit
Rusland, de “Vanguardistas” of met een modern woord, de trendsetters.

De koplopers in de kunst die steeds weer nieuwe mogelijkheden zoeken en experimenteren
met nieuwe vormen, kleuren en materialen.
Van de Spaanse Picasso, de eeuwige vernieuwer, weet ik wel iets, maar van de Russen ken ik
alleen de namen Malevich en Chagall, die ook
in de vaste collectie van dit museum te vinden
zijn.
Dit museum is trouwens, evenals het automuseum, gevestigd in een voormalige tabaksbabriek, de Tabacalera. De eerste zaal is gewijd
aan het Neo-Primitivisme, een stroming die
beïnvloed werd door oude culturen en tradities
uit Afrika, Azïe en India, maar in Rusland vooral
door de typische Russische folklore.
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Kleurrijk geklede vrouwen die de was ophangen, zeer primitief afgebeeld met simpele lijnen
en heldere kleuren. Ook “De vrouw met een
hoofddoek”, een ander schilderij, heeft  dezelfde simpele lijnen en een gezicht met   mond,
neus en ogen maar geen verdere gelaatstrekken, kleuren of rimpeltjes. De rode hoofddoek
hangt tot laag over de rug zonder een plooi of
vouw. Achter haar drie ramen met uitzicht op
een blauwe achtergrond met witte cirkels....
een hemel met sterren? Wel weer zeer kleurrjk
en als je langer kijkt, geeft het je toch een dromerig, melancholiek gevoel. Dus eigenlijk heel
knap met zo weinig vormen.
Zo gaat dat eigenlijk de hele expositie door: het
lijkt simpel, gek, onmogelijk, onnatuurlijk maar
als je je er in verdiept en de explicaties leest op
de muur of luistert naar de uitleg via de gratis
headphones gaat er een wereld voor je open!
Je komt terecht bij een “Turkse scène, een rokende vrouw” met een blauwe kuitbroek om
haar enorme achterwerk en een gele sjerp over
haar witte blouse met rood jakje. Ze zit op een
miniscuul krukje en rookt een pijp. Achter haar
staat een ongeklede vrouw, een dienstmeisje?
met een prachtige goudbruine huid en iets in
haar hand wat een  lucifer zou kunnen zijn. Wat
de diepe betekenis is, zal iedereen zelf  moeten
uitzoeken maar het is in elk geval typerend voor
de Avant-Garde, die zich afzet tegen de geldende normen en waarden.

Ook
de
“Venus” die
veel minder kleurrijk
is, en die in
haar lichtgele blootje
op een wit
laken met
een zonnebril op en
twee bruine
vlechtjes in
haar haren
ligt, is niet
de bekende klassieke
schoonheid. En dan dat rare cupidootje – protest tegen de oudere opvattingen over kunst
of vrouw?.....
Er komen nog verschillende stromingen als
we de volgende zalen doorlopen. We zien een
futuristische fietser, industriële schoorsteenpijpen, een beeld van een kubistisch futuristische “staande vrouw” van houten kubussen,
een schilderij van  een futuristisch carnaval en
één stralend wit, rode en oranje compositie
met drie guitige spleetoogjes en het lijkt of er
stoom uit zijn mond komt. Dan nog een portret
van een man met drie ogen. Je blijft je eigen
ogen uitkijken!

de groene grond, vrolijk grijnzend en met
een arm recht omhoog gestrekt houdt hij
zijn geliefde Bella, die boven hem zweeft, bij
de hand. Haar rozerode rok wappert vrolijk
boven haar elegante roze schoentjes. Zij kijkt
helemaal niet vrolijk ,terwijl daar beneden,
tussen de kubusvormige graspollen toch
een roodbont   picknick kleed ligt met een
karaf en twee wijnglazen, heel veelbelovend.
Nog even een uitspraak van Chagall op latere leeftijd:”Ik heb in  mijn werk alles ondersteboven gehaald, in mijn leven is dat niet altijd
gelukt”. Typisch de Avant-Garde rebel!
En dan eindigen we met het begin, namelijk
de tentoonstellingsaffiche die bij de ingang
prijkt en ook op de posters die overal buiten
hangen: “De toneelmeester”.
Twee theatrale figuren, de toneelmeester
oftewel regisseur in zwarte smoking en de
acteur in een rood gewaad die ons uitnodigen binnen te komen.
Doen! Het is de moeie waard.
EvV/WvdW
adres: Edificio de Tabacalera,  Avenida Sor
Teresa Prat 15. Málaga , tel. 951 926 150

De “Kop van een jonge Jood” is een intrigerend
beeld, gecreëerd uit drie materialen: hout, metaal en gips.
En dan komen we bij een laatste afdeling, de
fFiguratieve kunst. En daar hangt mijn favoriete
schilderij: “De promenade”.
Kenmerkend voor Chagall is dat hij zijn figuren
in de ruimte laat zweven. Hier staat hij zelf op
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
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

with a

punch

info@komedia.es - tel: 722 451 409

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

Mini- adve r te n tie s
Mini-advertenties kosten € 75 per jaar. Opgeven
bij advertentie@nccs.es

Te koop Baby- en peuterspullen. Houten
ledikantje met toebehoren, 2 kinderstoelen,
aankleedkussen, handdoeken, enz. Billijke prijs n.o.t.k.
Lenneke Straijer, 0031-622699672
ECHT GENIETEN !! Te huur
schitterend 4 kamer appartement
in Benalmádena Costa direct aan zee voor een
fijne vakantie!! www.bedelmarplaya.nl of email lily@
bedelmarplaya.nl.

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

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

Gratis: MBA in één dag: 9 CD’s cursus
Management Classics van Ben Tiggerlaar. Inzicht
en advies.Te verkrijgen bij Ascenso makelaars, Paul
Huyvers, 609 604 014. Marbella@adcenso.com

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

Gespecialiseerd in Glass curtains
Meer dan 20 jaar ervaring aan de
Costa del Sol!

Jeff Watt

649 428 804
www.arcoplan.net
info@arcoplan.net

C/ Santa Gema Nº4, Mijas Costa
952 667 559
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Al s u de n ie uwsbr ie f n iet on tvan gt...
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
Torremolinos: Op de eerste verdieping van het Holland Huis, Avda. Carlota Alessandri 12 tegenover
hotel Royal Al-Andaluz, van zondag 5 september t/m zondag 26 september om 11 uur.
Van zondag 3 oktober 2021 t/m zondag 26 juni 2022,
Fuengirola: in de Scandinavische toeristenkerk aan de Paseo Marítimo nr.77. Aanvang 09.30 uur.
En Torremolinos: in het Holland Huis aanvang 11.30 uur,
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
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SMAAKMEESTERS

DE SMAAKMEESTERS

VINO MIO -

D

dineren met 		
flamenco

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

Vlak naast het theater Cervantes in Málaga,
aan het prachtige plein met een groot
buitenterras is sinds 2011 Vino Mio gevestigd.
Nadat eigenaresse Hélène Mostertman de
hotelschool in Amsterdam had afgerond is
ze gaan reizen en heeft ze op verschillende
plaatsen in de wereld ervaring en inspiratie
opgedaan. In 2003 opende ze Vino Mio aan dit
plein nadat het eerst op een andere locatie in
Málaga was gevestigd.
In de Nederlandse gemeenschap is Hélène
een bekendheid omdat ze niet alleen al jaren
een goed lopend restaurant heeft maar ook
vanwege haar ondernemerschap en haar inzet
voor goede doelen. De NCCS hield er al eens
haar Koningsdag en iedere eerste donderdag
van de maand organiseert ze een borrel met
gratis bitterballen waarvoor je je tot vier dagen
van te voren kunt aanmelden.
Wij hadden ons aangemeld voor een avond
met flamencomuziek waarvoor een toeslag
van € 5,00 p.p. berekend wordt. We kregen
een mooie met linnen aangeklede tafel
onderaan de trap met wat naar later bleek,
een goed zicht op de muzikanten. Aan de
wand zagen we tentoongestelde schilderijen
die te koop waren. Deze expositie wordt, zo wij
begrepen, regelmatig vernieuwd. Het beloofde
een interessante avond te worden maar hoe
zou het eten zijn? We kozen voor een fles witte
Ruedo Verdejo van het merk Cantarranas en
daarnaast tafelwater.
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De voorgerechten konden we kiezen uit de
goede gesorteerde kaart. De traditionele
carpaccio was precies zoals deze moet zijn en
werd verwacht. Lekker met pijnboompitten,
pesto en parmezaanse kaas. De tataki van tonijn
met terriyaki saus, sesamzaad en cashewnoten
toonde zich een evenwichtig gerecht met een
subtiele smaak.
De Atadillos van langoustines zag er prachtig
uit maar de langoustines hadden een te dik
jasje wat ten koste ging van de smaak maar de
salade waarop ze lagen was heel smakelijk. Tot
slot was er buiten de kaart de Queso Provolone.
Provolone is een van koemelk gemaakte
“gebroeide kneedkaas” uit Italië die half hard
tot hard kan zijn. Deze kaas werd gesmolten
opgediend wat lekker was maar ook zwaar als
voorgerecht.

een echt heerlijke pittige pindasaus en tot slot
was er ook buiten de kaart de Rape a la parilla
(zeeduivel op de grill), goed klaargemaakt
en eveneens goed van smaak. We hadden
de krokodil en struisvogel die ook op de kaart
staan links laten liggen, alleen al om de verre
reis die ze moesten maken. Het is natuurlijk wel
origineel.
Om de nagerechten toch te kunnen proeven
bestelden we een brownie en een mousse van
mango. Vooral deze laatste is een aanrader.
Jammer was dat de ober iedere keer moest
vragen voor wie welk gerecht bedoeld was en
dat het toilet wel een keer een opknapbeurt
kan gebruiken, maar we waren deze avond dik
tevreden. Voor het eten en drinken betaalden
we met ons vieren € 159,85 inclusief vier kopjes
koffie.
Vino Mio, Plaza Geronimo Cuervo 2 Málaga,
tel.952 609 093
www.restaurantevinomio.es
.
.

Ondertussen was de falamenco-show
begonnen en we genoten van de muziek en de
passie waarmee de danseres danste. Het was
geen gelikte show voor toeristen maar had de
‘duende’ die je bij flamenco zoekt. De zaak was
zo goed als vol en we genoten gezamenlijk van
het spektakel.
De hoofdgerechten werden gebracht en ook
daar genoten we van: een solomillo de ternera
die goed gebakken was, wel wat dik maar
toch heel smakelijk. De wok Bangkok met kip
en paprika was heerlijk en voorzien van een
bos kroepoek maar deze bleek toch niet echt
eetbaar te zijn. Het zag er wel prachtig uit en de
zoetzure saus smaakte goed. De saté Bali had

Type restaurant: Wereldkeuken
Prijs/kwaliteit: ****
Entourage: ****
Bediening/gastheerschap: ****
Omgeving/locatie: ****
WWW.NCCS.ES

35

AVO N T U R E N

VA N O N Z E L E Z E R S

- Van Vigan
naar Balbalasang

het
regenseizoen.
Kijk, da’s weer een
meevaller.

April 1973

I

n de zomer van 1971 zou ik mijn studie elektronica/telecommunicatie afronden en vadertje
staat vertelde me dat ik me klaar moest maken om in militaire dienst te gaan. Daar voelde ik
toen heel weinig voor en ik ben naarstig op zoek gegaan naar alternatieven. SNV (Stichting
Nederlandse Vrijwilligers) bood de mogelijkheid van 22 maanden vervangende dienstplicht
(ipv 16 maanden verbindingsdienst) bij een van hun projecten. Ik ging naar een project van
de Mindanao State University in Iligan-City (Mindanao) waarvan een dependance een grote
som geld had gekregen van de Wereldbank voor het opzetten van een opleiding “bachelor
degree” in diverse technische disciplines op voorwaarde dat er ondersteuning zou zijn van
ingenieurs uit o.a. Nederland. En zo kwam ik dan als 24-jarig broekje in december 1971 vanuit
Nederland aan in tropisch Filippijnen.
Toen in april 1973 de zomervakantie aanbrak
hadden we er ruim 14 maanden opzitten en
omdat we, in afwachting van de aankomst van
nieuwe materialen even niet zo veel te doen
hadden, besloten collega Paul van Moerkerken
en ik over land via de Pan Philippine Highway

Pan
Philippine
Highway
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(die alleen nog maar op papier bestond) naar
Manilla te reizen. We waren al eens naar het
zuiden (Zamboanga) geweest, nu dus naar
het noorden. Na een aantal weken reizen
in lokale bussen, boten en treinen kwamen
we inderdaad aan in Manilla, waar Paul
besloot te blijven en ik nog verder wilde tot
het noordelijkste puntje van Pan Philippine
Highway:   Apari.   Hier moest ik beslissen hoe
ik verder zou reizen en ik besloot dwars door
het berglandschap van de provincies Abra en
Kalinga te trekken, ruwweg van Vigan recht
naar het oosten richting Tuguerao (zie kaart).
Op mijn wegenkaart van Filippijnen stond een
stippelweg getekend dus dat moest kunnen.....
Vigan is een vrij grote stad en hier geprobeerd
informatie te krijgen over hoe ik via de bergen
naar Tabuk kon komen.  Wie ik ook sprak: “Nee
meneer, dat is onmogelijk.” Nou, dan eerst
maar naar Bangued (hoofdstad van Abra)  en
daar verder kijken. Bangued bleek in 1973
echter een klein provinciestadje waar zo een
twee drie geen hotel te vinden was. Maar de
gewillige eigenaar van een motortaxi wist wel
een oplossing: ik werd afgeleverd bij het huis
van een “American Father from Germany”, mijn

chauffeur sprak even met hem in een lokale
taal en kort daarna zat ik aan de maaltijd in
m’n beste schoolduits te vertellen waarom ik
daar was en wat ik wilde gaan doen. En deze
priester wist me op
weg te helpen. Hij
vertelde: “Eens in
de week rijdt er een
oude Amerikaanse
legertruck
uit
de
tweede
wereldoorlog
van
hier
tot
voorbij
Lagangilan,
daar
kun je mee mee.”
Het bleek dat die
truck de volgende
ochtend vroeg zou
vertrekken en het
was de laatste trip
voor de aanvang van

Dus op donderdagochtend vroeg met
meneer pastoor naar
het vertrekpunt van
de bus en betaald
voor een ticket tot het
eindpunt.
Meneer
pastoor
maakte
nog een praatje
met de chauffeur –
misschien wel om
te zeggen dat ie
goed op me moest passen. Volgens Google
Maps staat er tegenwoordig voor die trip
een goed uur maar in april 1973 duurde dat
een volle dag. Waarschijnlijk kronkelde het
overigens onverharde pad toen omhoog
en omlaag langs de Lagben Rivier naar
een doorwaadbare plaats terwijl er nu een
prachtige brug ligt over deze rivier. De truck
was duidelijk overladen – te veel bagage
en te veel mensen – en na een paar uur
hield hij er dan ook mee op. Motorkap open
en knutselen maar. Als je naar de foto kijkt
Transport
Lanangilang

naar

WWW.NCCS.ES
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en je bedenkt dat alle mensen die er naast
staan (en ikzelf) ook nog in deze overvolle
truck zaten dan is het geen wonder dat ie
het op een bepaald moment opgaf. Maar na
een klein uurtje kreeg de chauffeur de auto
weer aan de praat en verder maar. Een stukje
verder werd gestopt voor de lunch: iedereen
op de hurken en eten maar. Ik was natuurlijk
de enige die geen eten had meegenomen
voor onderweg maar dank zij de Filippijnse
gastvrijheid kreeg ook ik de nodige rijst en
een visje.
Het begon al te schemeren toen de
chauffeur stopte bij een huis langs de weg,
daar aanklopte en even sprak met iemand
in de deuropening. Ik werd geroepen en
voorgesteld aan een meneer die een soort
bario-captain (gekozen hoofd van een wijk of
een dorp) was. Nee, dit was niet het eindpunt
en het dorp zelf lag een stuk van de weg af
maar hier kon ik overnachten. Ik vermoed
dat de Duitse priester dit had overlegd met
de chauffeur maar zeker weten doe ik het
niet. Ik bofte wel want de bario-captain sprak
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redelijk Engels en na de maaltijd nog een
tijd zitten praten over de problemen in het
gebied met de NPA (New People’s Army
-   communistische opstandelingen tegen
de toenmalige president/dictator Marcos),
waterschaarste aan het eind van het droge
seizoen, de slechte staat van de weg etc. etc.
Toen ik de volgende ochtend wakker werd
bleek mijn gastheer vertrokken richting
Bangued met dezelfde truck waar ik mee
was gekomen. Maar dochterlief wist me te
vertellen dat ik samen met haar broertje per
paard richting Tabuk zou gaan. Natuurlijk
niet helemaal maar tot aan het volgende
grote dorp, Balbalasang geheten. Dat
wist ik overigens op dat moment niet – we
gingen oostwaarts en dat was tenslotte de
bedoeling. Broertje bleek een knul van een
jaar of twaalf die geen Engels sprak maar
alleen de lokale taal (Kalinga) en de hoofdtaal
van de Filippijnen, Tagalog. Ik sprak zelf na
ruim een jaar Mindanao een redelijk woordje
Visayan, de belangrijkste taal uit het zuiden.
En gelukkig lijken Tagalog en Visayan net zo
veel op elkaar als Nederlands en Duits – dus

met handen en voeten en een paar losse
woorden kom je een heel eind. De paarden
bleken kleine, ongezadelde bergpaarden
te zijn. Mijn jonge gids sprong zonder veel
moeite op zijn rijdier – ik daarentegen had
tamelijk veel moeite om er op te komen en
nog meer om er op te blijven. Er was wat
overleg gaande in Kalinga dat ik natuurlijk
niet kon volgen maar mijn rugzak verhuisde
van mijn rug naar die van mijn jonge gids en
weg waren we, uitgezwaaid door de dochter
des huizes.
Erg snel ging het niet maar wel snel genoeg
om een paar lokale boeren die in dezelfde
richting liepen voorbij te gaan. Er werd
gegroet, waarschijnlijk wat over die vreemde
blanke snuiter gepraat (wat ik kon opmaken
uit de gebaren en blikken in mijn richting)
en door gingen we. Ze liepen overigens op
blote voeten, gekleed in een T-shirtje en een
G-string (ongetwijfeld van handgeweven
stof) en gevlochten rieten manden met
inhoud op de rug.   Ik probeerde van m’n
begeleider te weten te komen wat voor
mensen het waren maar veel verder dan
Kalinga’s kwam hij niet.
We hadden gelukkig wat proviand en water
meegekregen wat we na een paar uur
rijden hebben verorberd. Enkele uren na de
middag reden we een nederzetting binnen
met een aantal huizen van hout en riet en
waar inwoners op bankjes zaten en vol
verwondering keken wat het dorp in kwam
rijden. Het was duidelijk dat een aantal dit nog
nooit had gezien. We hielden stil midden in
het dorp en m’n gids maakte me duidelijk dat
ik af moest stappen – blijkbaar waren we “er”
alleen wist ik niet waar “er” was. Na een paar
minuten kwam er een man van eind twintig –
begin dertig op ons af die me begroette met:

Dochter van bario
captain

“Welcome to Balbalasang”. Goed, ik wist nu
waar ik was en dat er iemand was die Engels
sprak.   Mijn jonge gids begon onmiddellijk
snel wat te vertellen, stapte op zijn paard en
nam het andere paard bij de teugel.
De man uit het dorp, Juan geheten, bleek
de leraar van het lokale schooltje te zijn. Hij
vertelde dat m’n gids nu snel terug moest
om nog voor het donker thuis te zijn. Een
snelle schatting vertelde mij dat ie dan wel
twee maal zo hard moest rijden dan we op
de heenweg hadden gedaan. En inderdaad,
snel wat bedankjes en afscheid en weg was
ie, in galop.
ITUTULOY (wordt vervolgd)
Wilmar Bliek

WWW.NCCS.ES
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Dé slaapspecialisten van de Costa del Sol

U heeft vast wel van een Bull market
en een Bear market gehoord. En zo
niet, een Bull market is een markt waar
de prijzen stijgen, in het algemeen de
aandelen markten maar het kan ook
betrekking hebben op bijvoorbeeld
grondstoffen.

www.rogerslinnerie.com

Eigen atelier:

Boxsprings en matrassen:
maatwerk tegen concurrende
prijzen en snél geleverd
Nederlands bedtextiel:
alle maten uit
voorraad leverbaar

Avenida Carlota Alessandri 158, La Carihuela - Torremolinos · Schuin tegenover Carihuela Park - Discotheek Voom Voom
Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 10.00 - 14.00 u. en verder op afspraak: 604360158. Eigen parkeer oprit

De Nederlandse
Club Costa del Sol
biedt haar leden:
• actuele informatie
• 2-wekelijkse
nieuwsbrieven (of
vaker indien nodig)
• 2-maandelijks magazine
• vele evenementen, etentjes, excursies, etcetera

InSPANJE.nl

SPAANS NIEUWS EN
PRAKTISCHE INFORMATIE
OVER LEVEN IN SPANJE

InSPANJE.nl
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Bear & Bull Market

Een Bearmarket is het tegenovergestelde, een
markt met dalende prijzen en een negatief sentiment. Er is altijd wel ergens een Bullmarket!
Zoals genoemd, meestal wordt gerefereerd aan
de aandelenmarkten. Maar als de aandelen in
een Bullmarket zitten, kunnen andere markten
zoals de obligatiemarkten juist in een Bearmarket zitten.
En zelfs binnen de aandelenmarkten zelf kunnen er verschillen zijn, bepaalde regio’s of sectoren kunnen Bullish en andere Bearish zijn.  Ik
denk dat we aan de regel ‘er is altijd wel ergens
een Bullmarket’ moeten toevoegen dat er ook
altijd wel ergens een Bearmarket is!

MeerSPANJE.nl

Sommige beleggers maken beslissingen als: ik
wacht op een daling van de markt alvorens ik in
actie kom. En vergeten dat er andere markten
zijn die wel degelijk gedaald zijn. Afgelopen jaar
REIS- EN
was natuurlijk in het algemeen een fantastich
CULTUURBLOG
jaar met veel hogere koersen. Maar er waren wel
OVER
SPANJE
degelijk
ook sectoren
en markten die helemaal
niet goed gepresteerd hebben. Er waren grote
stijgingen in de aandelenmarkten van de VS
(+38%), wereldwijd (32%) en Europa (+24%) maar
Azie scoorde slechts 2% en goud verloor zelfs
3%, evenals de staatsobligaties.
Een belegger die op meerdere fronten en wereldwijd actief is, kan dus altijd wel ergens een
achterblijvende markt of sector vinden. Er is altijd
wel ergens een Bullmarket (of een Bearmarket)!

MeerSPANJE.nl

FINANCIEEL

Wat is nou eigenlijk Hugo?
Hugo is een toegewijd team van professionals
met passie voor beleggen. Wij zijn het team van
de voormalige BinckBank Spanje, met samen
meer dan 60 jaar ervaring in het bijstaan van
particuliere beleggers. Tijdens onze jarenlange
ervaring bij BinckBank hebben we bijgedragen
aan de groei  van een klein fin-tech bedrijf naar
de onbetwiste marktleider voor online investeren in Nederland. Nu, na al 16 jaar beleggers in
Spanje te hebben bijgestaan, is dat precies wat
we blijven doen: de beste service voor beleggers bieden. Onder een andere naam: Hugo
Investing.
We staan voor u klaar om u te begeleiden op
uw reis door de beleggingswereld. Of u nu een
ervaren belegger bent of net begint, we zijn er
van overtuigd dat we u kunnen helpen een betere belegger te worden! Kom eens langs met
of zonder afspraak www.hugoinvesting.com/
maak-een-afspraak
Taco te Gussinklo
Taco te Gussinklo is relatiemanager bij 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 taco@hugoinvesting.com
Volg Hugo op Youtube onze wekelijkse BeursRedacteurs in het Nederlands Hugo Investing Nederlands
https://www.youtube.com/c/HugoInvestingSpanjePortugal
Facebook Hugoinvestingnederlands https://www.facebook.com/HugoInvestingNederlands/
Instagram Hugoinvestingnederlands https://www.instagram.com/hugoinvestingnederlands/
WWW.NCCS.ES
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SINTERKLAAS 2021

EEN BIJZONDERE SINTERKLAASVIERING OP INLOOPBORREL
Vooral bijzonder omdat het de eerste Sint voor volwassenen was, die ik
in bijna 30 jaar als clublid heb meegemaakt. Meestal was het gericht op
de (klein)kinderen van onze NCCS leden. Ik herinner me nog dat ik op een
keyboard Sinterklaasliedjes heb gespeeld, die allemaal enthousiast werden meegezongen door de kinderen
en hun ouders.
Nu zongen zo’n 60 volwassenen zonder muzikale begeleiding luidkeels de Sint een welkom
toe. Gelukkig heeft onze voorzitter een luide en
geoefende  zangstem, dus door hem begeleid
klonk het redelijk eenstemmig.
De gastheer van de avond, Rien, sprak een
kort en krachtig welkomstwoord. Daarna nam
Sinterklaas het woord met een enorm geestig
verhaal.
Hij begon met:”Waarom ben ik hier in Spanje? Ik moet nu toch eigenlijk in Nederland zijn!
Maar ik heb daar niets meer te zoeken. De
Zwarte Pieten lopen hier op het strand met
hun handeltje. In Nederland zijn alleen nog
surrogaat Pieten, witte, groene en regenboog
Pieten. En voor mij is het  ook niet leuk meer. Ik
mag niet eens meer kinderen op mijn schoot .
Mijn paard wordt al te zwaar belast en op zijn
tocht over de daken wordt hij gehinderd door
antennes en zonnepanelen, dus – kom van dat
dak af!”
In deze trant ging het door: ongewenste
42

vreemdelingen, computer
– en mobielverslaving, alles kwam aan
de orde. Fantastisch!
Hierna kwam
het volgende
onderdeel van
het programma: het toespreken van
sommige personen, die persoonlijk bij de Sint op het matje
moesten komen. Complimenten en vermaningen werden uitgedeeld. Helaas was het moeilijk te volgen in de zaal door de geluidshinder
van Sint’s weelderige baard en de achtergrond
geluiden. Ik hoorde nog wel, dat Catherine 18
goede eigenschappen had, en dat geloof ik
direct, maar de meeste heb ik niet verstaan,
evenals het gedicht voor twee rookverslaafde
dames? Jammer.
Wat ik nog wel heb opgevangen was bij Catherine: “bakster van de oliebol, soms heel
rustig, soms heel dol”. Ze kreeg een prachtig
kroontje met een 18 erop, de 18 deugden van
de eeuwige jeugdleeftijd.
Bij Rien hoorde ik “vriendelijk  en joviaal zorgt hij  
voor een goed onthaal”.
En zelf kreeg ik een schattig donzig slaapmasker “voor op mijn oogjes om te dromen van

pastoren zonder toogjes”.
En zo ging het door. SinterPiet bleek over een
groot dichterstalent te beschikken. Jammer
dat het niet allemaal verstaanbaar was, maar
dat mocht de Pietenpret en de mijter niet
drukken, de stemming zat er goed in en vooral toen onze altijd actieve Jeani, samen met
Koos, met de cadeauzak rondging. Aan de
eerste tafel werd nog een poging gedaan de
gedichten voor te lezen, maar er was te veel
geroezemoes en lawaai in de zaal.
satoren van dit geweldige feest!
Iedereen was lekker bezig met het uitpakken
van het cadeautje en het lezen van de dichtpogingen van de goede gevers. Dat zorgde
wel voor hilariteit.
De cadeautjes waren zeer variabel: van een
zak sinterklaas snoepgoed tot gebruiksvoorwerpen of een vintage boekwerk!
Toevallig kreeg ik mijn eigen pakje terug,
dat toen doorgegeven werd aan mijn buurman. Zo kon ik de reactie zien en horen. Mijn
vriendin vond het jammer dat zij het niet kon.
Ze had zich erg uitgesloofd op het gedicht
en had graag geweten bij wie haar originele
cadeau terecht was
gekomen. Maar ja,
dat is het Sinterklaas
mysterie.

En niet alleen voor de practische organisatie
maar ook voor de culinaire bijdragen zoals
pepernoten met suikerhartjes en tum tum.
En dan ook nog paella en tortilla om ons op
kracht te laten komen en houden.
Dag dichterlijk Sinterklaasje
Dag levendige en èchte Zwarte Piet
Hopelijk staan jullie volgend jaar
Weer met zijn tweeën vol goede gaven voor
ons klaar.
			Else vV

Zelf was ik heel blij
met   mijn flessenopener. Die had ik net
nodig voor mijn artrose handjes. Dank
je wel, Sinterklaas....
en dank je wel, leuke
Zwarte Piet en vooral
dank je wel, organiWWW.NCCS.ES
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Bij ons hoort u thuis
Audicien
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COSTA DEL
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Altijd goed advies
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!

DEL
COSTA
SOL

UW HOORTOESTEL
THUIS AFGESTELD Altijd
hoortoestel

Uw
www.hoorkliniekeikelboom.es
info@hoorkliniekeikelboom.es
thuis
afgesteld

goed
Tel. (0031) 657103128
Tel. (0034) 643874102

advies

Bij ons hoort u thuis
info@hoorkliniekeikelboom.es
www.hoorkliniekeikelboom.es

(0031) 657 103 128
(0034) 634 825 255
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BLOEMEN EN PLANTEN

Begonia
Z

G ezo n dh e id

o eindelijk weer eens een naam die iedereen kent! Ik ben erover begonnen
omdat ik hier aan de Costa mooie begoniafoto´s had gemaakt. Het viel
meteen op dat de begonia´s die ik fotografeerde in de volle zon stonden en
volgens mij is de begonia een echte schaduwplant uit het tropische regenwoud.

Nu kwam ik er al snel achter dat de begonia´s die ik hier zag eigenlijk in de boeken
te vinden zijn onder de kamerplanten en
dan vaak ook eenjarig zijn. Zeg maar gewoon perkplanten dus en eigenlijk hier
aan de Costa alleen geschikt voor in een
pot of op het balkon. In Nederland was
het vroeger ook alleen een kamerplant
en tuinliefhebbers dachten er toen niet
over om een begonia, sanseveria, clivia
of gladiool in hun tuin te zetten.
Van oorsprong komen de begonia´s uit
vochtige, warme tropische gebieden en
er zijn zowel eenjarige als overblijvende
soorten, groenblijvende en bladverliezende soorten en zelfs klimbegonia´s.
De meeste soorten gedijen het beste
op een halfbeschaduwde plaats en een
matig vochtige, zure of zanderige grond.
Vandaar dat ik hier aan de Costa eigenlijk maar een paar verschillende bego46
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nia´s tegenkwam en dan alleen in perken en natuurlijk op Spaanse balkons.
Begonia behoort tot de “Begoniaceae”
een van de grootste plantenfamilies ter
wereld met meer dan 1000 verschillende soorten, die voorkomen in bijna alle
delen van de wereld, van China tot Brazilië en van Japan tot Hawaï. Onlangs
is er nog een soort gevonden in Tibet,
de begonia “Gigantica” met een hoogte van 3,6 meter, maar deze moest helaas gelijk op de lijst gezet worden van
bedreigde plantensoorten. Inmiddels
worden er honderden verschillende
soorten en variaties gekweekt voor de
tuinliefhebbers met heel veel prachtige
bloemen, maar ook soms vanwege de
mooie bladkleuren en voor Nederland
natuurlijk ook een paar die winterhard
zijn.
De begonia werd vernoemd naar Michel Bégon een gouverneur op de Franse Antillen. Lodewijk de XIV had hem
opdracht gegeven een natuurwetenschapper te zoeken voor een expeditie
naar Zuid-Amerika. Nu dacht ik altijd
dat de adel opzoek was naar mooie
exotische planten en bloemen voor in
de paleis- en kasteeltuinen, maar dat
was pas twee eeuwen later het geval en
werd toen vaak door de dames gedaan.
Nee, in de 17de eeuw was de gezondheid een heel zwaarwegende reden om
dringend op zoek te gaan naar natuurlijke geneesmiddelen. De kruidentuinen
waren heel belangrijk en het mocht wat
kosten ook. De Franse monnik Charles
Plumier werd gevraagd om mee te gaan
met de expeditie vanwege zijn natuurkundige kennis en in het bijzonder om
zijn kwaliteiten als tekenaar. Het werd
een groot succes er werden vele nieuwe soorten ontdekt en Plumier maakte
WWW.NCCS.ES
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BLOEMEN EN PLANTEN
honderden tekeningen. De koning was
zeer tevreden over het resultaat en benoemde Plumier tot Koninklijke botanicus. Charles Plumier was de eerste botanicus die namen van mensen begon te
gebruiken. In dit geval de begonia naar
Michel Bégon (die de reis mogelijk maakte), maar ook de fuchsia naar Leonhart
Fuchs en de magnolia naar Pierre Magol.
Toen hij in 1704 in Cádiz stierf, net voor
het vertrek van een expeditie naar Peru,
liet hij meer dan 6000 tekeningen na die
in alle oude plantenboeken te vinden
zijn. Jaren later werd de plumeria naar
Charles Plumier vernoemd.

Gezocht: M/V met ervaring, vrije tijd & energie
Wat ons samenbindt is dat we wonen of vaak verblijven aan de Costa del Sol,
een paar duizend kilometers van ons vaderland verwijderd. We kunnen hier
om allerlei redenen zijn: voor werk, voor onze gezondheid, voor de zon enzovoorts, maar meestal is het gewoon omdat we het hier fijn vinden.
Soms is het leven in het Spaanse zuiden
best ingewikkeld, bv als er iets met de belastingen geregeld moet worden, een huis
wordt aangekocht of verkocht, als je naar
het ziekenhuis moet of als je voorzieningen zoekt. Al tientallen jaren was er al een
adressenlijst van personen en instanties die
je verder konden helpen. Het idee was en
is heel eenvoudig: vele Nederlandstaligen
met elkaar in contact brengen bij activiteiten
zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, koffieochtenden, koningsdag, inloopborrels, puzzelrit,
thematische lunches etc. Daarnaast dient er
een clubblad met informatie uitgegeven te
worden.
Tijdens de nu al bijna twee jaar durende pandemie was die informatiefunctie weer hard
nodig. Om op de hoogte te zijn van de geldende regels en de vaccinaties is het handig
om de Nieuwsbrief met aandacht te lezen.
Deze brief is trouwens een welkome aanvulling op de uitgave van De Vliegende Hollander die vooral achtergrondinformatie geeft,
maar ook kopij levert voor de nieuwsbrief.

Wie wel eens in het bestuur van een vereniging, een school, of een liefdadigheidsorganisatie heeft gezeten, die weet dat daar veel
meer bij komt kijken dan je op het eerste gezicht kunt bedenken. Dat is dus ook zo bij de
NCCS.
Er zijn steeds tussen de 10 en 20 mensen actief om alles in en rondom de club te regelen.
Daar komen nog ongeveer 10 schrijvers bij
die artikelen aanleveren voor de Vliegende
Hollander. Als lid van de NCCS vragen wij u
om eens na te denken over uw eigen capaciteiten, ervaring, tijd en energie. Wat doet u
graag en wat zou u voor onze club kunnen
betekenen. Organiseert u graag? Weet u veel
van de omgeving? Spreekt u Spaans? Vindt
u besturen leuk? Kunt u goed verkopen?
Schrijft u graag en waarover? Hebt u ervaring
opgedaan als voorzitter, secretaris of penningmeester bij een andere club?  Het is niet
zo dat deze functies op dit moment allemaal

Zo veranderen we steeds en blijven toch
hetzelfde omdat de doelstelling ook hetzelfde blijft. U heeft vast wel nagedacht voordat
u lid werd wat de NCCS u te bieden zou hebben. Wij vragen u deze keer om eens na te
denken over wat u de club te bieden heeft.
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vacant zijn maar op termijn zijn ze dat
natuurlijk wel.  
Kijk eens op onze site rond en verdiep
u eens in de club, dan schiet u vast iets
te binnen wat u zou kunnen doen.
Zo zoekt het bestuur dringend iemand
om voor De Vliegende Hollander advertenties te beheren en te verkopen.
Daar zou de club heel erg mee geholpen zijn.
Iedere aanmelding is vrijblijvend, zowel voor u als voor het bestuur. Kennismaking kan door een gesprek met één
of meer bestuursleden of leden van
de redactie, afhankelijk van waar u belangstelling voor heeft. Daarna kunt u
meelopen om elkaar te leren kennen.
Door het bestuur wordt u eventueel
op een verkiesbare plaats gesteld in
de Algemene Ledenvergadering. In de
redactie wordt men door het bestuur
benoemd. Het moet wel klikken want
er zal samengewerkt moeten worden:
vrijwilligerswerk is altijd vrijwillig maar
nooit vrijblijvend, je moet van elkaar
op aan kunnen. Maar …… het geeft veel
voldoening en u leert weer nieuwe en
ondernemende mensen kennen. Ondernemend zijn we allemaal anders
zouden we hier niet zitten. Als we allemaal ons steentje bijdragen wordt het
leven hier nog leuker.
Dus wie weet, mogen wij binnenkort
met u kennis maken. Neem dan contact op met het bestuur of mail naar redactie@nccs.es. Alvast onze hartelijke
dank!
Bestuur en redactie
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Contributie 2022
Beste leden,
Het nieuwe jaar is begonnen en vele
leden hebben hun contributie voor
2022 al betaald, waarvoor onze dank.
De leden die nog niet in de gelegenheid zijn geweest de contributie voor
2022 te betalen, verzoeken wij dit zo
snel mogelijk te doen. Waarmee wij
straks weer vele leuke evenementen
voor u kunnen organiseren.
De contributie is € 60 per jaar voor een
(echt)paar d.w.z. twee personen op
één adres en € 35 per jaar voor alleenstaanden. Voor de verzending van het
clubblad naar Nederland (of België)
wordt een bijdrage gevraagd van € 15
per jaar in de verzendkosten.
Wij verzoeken u het voor u relevante
bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van de NCCS bij Caixa
Banka met IBAN ES36 2100 5878 1513
0008 0795 t.n.v. Club Neerlandés Costa
del Sol. Vermelding van uw lidnummer
is niet nodig.
Let op: gelieve geen gebruik meer te
maken van onze ABN-AMRO rekening
of Bankia rekening. Deze rekeningen
zijn gesloten.
Het bestuur bedankt u voor uw medewerking
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Jeani Hoftijzer
penningmeester
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Nieuwe REFERENTIEWAARDE
Zo kunt u te weten komen hoeveel uw huis voor de Spaanse fiscus waard is
De nieuwe referentiewaarde voor woningen
is op 1 januari 2022 in werking getreden en
is de waarde die de belastingdienst zal gebruiken bij de heffing van belastingen bij de
volgende transacties: erfenissen en schenkingen, overdracht van eigendom (ITP), gedocumenteerde rechtshandelingen (AJD)
en vermogen.
Deze referentiewaarde wordt vastgesteld door
de overheid en wordt berekend op basis van de
prijs van de laatste transacties die zijn verricht in
het gebied waar het onroerend goed is gelegen.
Op deze referentiewaarde past de Spaanse fiscus
een verminderingscoëfficiënt van 0,9 toe, wat in de
praktijk neerkomt op een vermindering van 10%.  
Voordat deze nieuwe waarde van kracht werd
was het andersom. Iemand kocht bijvoorbeeld
een woning voor € 120.000 en de te betalen overdrachtsbelasting was een percentage van dit bedrag. Achteraf controleerde de fiscus dan of deze
waarde niet te laag was en kon dan een naheffing
sturen en/of een boete opleggen, afhankelijk of
de koopprijs onder de kadastrale waarde lag.  
Deze wijziging van de waarde van het onroerend
goed kan dus leiden tot een belastingverhoging.
De taxatie zal generiek zijn, waarbij wordt geanalyseerd hoe de verkopen zijn geweest in het gebied
waar de woning is gelegen, zonder dat rekening
wordt gehouden met relevante aspecten zoals
de staat van instandhouding van de woning of de
kwaliteit van het materiaal waarmee de woning is
gebouwd.

vermelde waarde hoger is, zal de belasting over
deze laatste worden betaald. Met andere woorden, er wordt altijd belasting betaald over de
hoogste waarde (hetzij de referentiewaarde, hetzij de werkelijke waarde). Als iemand een woning
koopt voor € 250.000, kan hij dus een referentiewaarde hebben van € 350.000 en belasting
moeten betalen over dat bedrag.
Nadien, of u nu een eigendom hebt gekocht of
geërfd, moet u ook vermogensbelasting betalen.
In dit geval wordt de belasting gebaseerd op de
hoogste van deze drie waarden: de kadastrale, de
reële of de referentiewaarde.
De belastingdienst heeft echter verduidelijkt dat
de referentiewaarde voor de vermogensbelasting zal worden toegepast op onroerende goederen die vanaf 2022 worden overgedragen en
niet op die welke voordien werden aangegeven.
Met andere woorden, als iemand bijvoorbeeld
vóór die datum twee woningen bezat ter waarde
van 500.000 euro, blijft hij belasting betalen over
datzelfde bedrag en niet over de referentiewaarde.
Een fijn begin van het nieuwe jaar voor de Spaanse schatkist!

Wilma van den
Boogaard

De referentiewaarde zal fungeren als een minimale heffingsgrondslag, want als de in de akte
WWW.NCCS.ES
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LEZEN, WANDELEN & BRIDGEN...

Voor al uw verbouwingen
Gespecialiseerd in:

•
•
•
•
•
•
•
•

keukens
badkamers
vloer- & tegelwerk
ramen en deuren
vloerverwarming
air conditioning
zonnepanelen
airless & schilderwerk designs

Wij werken met de modernste technieken
Voor vrijblijvende offerte bel Monica: 606 189 497

Als u niet iedere dag op het strand of op een terrasje wilt of kunt zitten en niet
echt weet wat u met uw tijd verder nog moet doen dan hebben wij nog wel een
paar suggesties. En we ontvangen ook graag die van u!
WANDELEN.
Je kunt hier aan de Costa heerlijk wandelen met
een groep wandelvrienden die iedere donderdag samen de benen strekken en na de wandeling de middag afsluiten met een gezamenlijke
lunch. Er wordt verzameld om 10:30 voor koffie
en vanaf 11:00 uur gaan we ongeveer 3 uur wandelen (10/12 km) waarna er rond 14:30 wordt geluncht.     
Loop een keer mee en geef je op bij annelieskoestering@outlook.com of willemenjannievandersteen@hotmail.com  
BRIDGEN.
Je kunt hier aan de Costa spelen bij een van de
drie Nederlandstalige bridgeclubs. Ook als U
maar af en toe hier bent is het geen probleem
om gewoon een paar weken of maanden mee
te spelen in wedstrijdverband.
Benálmadena-Costa. Bridgeclub Mucho Gusto
speelt elke woensdagmiddag om 14.00 uur in
Restaurant Finca Los Caballeros, Avenida de Los
Argonautas. (Padel-club), voldoende parkeerplaats.  https://www.bridgencostadelsol.nl  of bel
Peter en Jos Huisman +34 606 888 787

Aannemersbedrijf Willem van Doorne
Tel: 952 201 807 - Mobiel: 606 189 497
E-mail: willemdoorne@gmail.com
www.willemdoorne.hol.es

Torremolinos. Bridgeclub Senang speelt elke
vrijdagmiddag om 14.00 uur in het Hollandhuis,
Avenida Carlotte Alessandri 12, t.o. hotel Royal Al-Andaluz. Meldt je aan via E-mail senang.
bridge@gmail.com  of bel Wilmar Bliek  +34 681
299 924

Marbella. Bridgeclub Biznaga speelt elke donderdag om 16.00 uur in Atalaya Golf en Countryclub. Meer info op de website https://www.
bridgewebs.com/biznagabridgeclub/   of bel
of whats app Phia van Lohuizen +34635159636
E-mail biznagabridgeclub@gmail.com.  
BIBLIOTHEEK.
Torremolinos. In het Hollandhuis is een uitgebreide Nederlandstalige bibliotheek met een
paar duizend boeken. Boeken uit de bibliotheek
kunnen worden geleend tegen een vergoeding
van €0,50 per boek. De boeken moeten worden geretourneerd voor u weer naar Nederland
vertrekt. De bibliotheek is iedere vrijdagmiddag
geopend tussen 2 en 6 uur tijdens de bridge
middagen en op zondag na de kerkdienst tussen circa 12.30 en 13.30 uur (oktober t/m mei)
Adres: Avenida Carlotte Alessandri 12, t.o. hotel
Royal Al-Andaluz in Torremolinos.
Indien nodig kunt u ook een email sturen naar:
bibliotheek.hollandhuis@gmail.com voor een
afspraak. Wilt u boeken kwijt dan nemen wij
ze graag in ontvangst
Stuur uw suggesties
naar redactie@
nccs.es
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53

N iG
eu
s H
u iI tE S
jI eSd
Ew
SC
DpEdaN
Gezon
hnei

GESCHIEDENIS

ANDALUSIË een geschiedenis

F

ragment uit de brief naar Maximiliaan,
vader van Filips, hertog van Bourgondië,
van Frans van Busleyden.*

Nu wat algemene zaken over uw bijzondere zoon,
mijn pupil en mijn meester Filips. Zo ernstig en
ontroerend als dat hij, nadat hij van u de opdracht
had gekregen het rijk van zijn moeder te besturen,
zijn uiterste best deed, dat is nu wel een beetje
over. Het huwelijk met de Spaanse koningsdochter
heeft hem goedgedaan, hij is ouder en volwassener
geworden, vooral nadat hij al snel vader werd. Hij
relativeert de staatzaken meer en meer, spreekt
over u als: “Mijn vader is een oorlogsstoker
eerste klas, wat van zijn Rijksdagen steeds weer
opwindende bijeenkomsten maakt. Voor hem zijn
deze zittingen uitstekende gelegenheden om zijn
onderdanen nieuwe belastingen door de strot
te drukken, de heren edelen, ridders
en bisschoppen op hun plaats te
zetten, de rijksfinanciën op orde
te brengen en nieuwe conflicten
te bedenken”.
Hijzelf, Filips van Habsburg wil
niet naar het slagveld noch op
kruistocht, of het moet zijn dat hij
het kruis van de schone hofdames van
zijn vrouw met een bezoek wil vereren.
Ik sta hem bij als hij de Rijksdag in uw naam moet
voorzitten, maar de knaap verveelt zich snel, gaapt
om de eindeloze zittingen met het vele gezeur, de
eeuwigdurende audiënties, het smakeloze eten
*Frans van Busleyden, o.m. proost van Sint-Donaas
te Brugge, aartsbisschop van Besançon was, na de
troonsbestijging van Filips “de schone” als hertog van
Bourgondië, de vertrouwensman en belangrijkste
adviseur van de veertienjarige vorst.
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en het matige vertier bij de diners. Dan ontsnapt
hij door bij het ochtendkrieken uit te rijden voor
een woeste jacht in de heuvels, maar helaas,
dan wordt hij ’s middags weer geconfronteerd
met nieuwe afspraken, documenten die moeten
worden getekend en om te verhinderen dat hij de
ochtend daarna weer de kuierlatten trekt, plan ik
de eerste audiëntie of samenkomst de volgende
dag bij zonsopgang. Uw schoondochter is na twee
bevallingen nog mooier geworden, een sterke
vrouw die het Nederlands en het Frans al goed
beheerst, al vloekt en tiert zij met luide stem in
het Spaans, als haar iets niet bevalt. Het paar is
gelukkig, maar Johanna is ziekelijk jaloers. Als Filips
iets te lang heeft gedanst met een leuke dame
van een of andere notabele gast hier op het hof,
dan betrekt haar gelaat en lijken haar ogen vuur
te schieten. Filips blijft een knappe verschijning
en menige dame laat haar welwillend
oog op de schone jongeling vallen en
dat ontgaat prinses Johanna zeker
niet. Haar jaloezie is niet geheel
onterecht, want ik onderhoud
uw zoon regelmatig op te passen
voor al dat vrouwelijk schoon, dat
maar al te gewillig de hertog ten
dienste wil zijn. Ik waarschuw hem,
we kregen nog niet zo lang geleden
de hertog Cesare Borgia op bezoek, een
machtig heerschap uit de belangensfeer van de
schoonvader van Filips, Ferdinand van Aragon.
De hertog ging gekleed als een Bourgondiër, met
kostbare sieraden, goudbrokaten gewaden, met
fijne reukwaren die uit de nieuwe Indiase gebieden
van Spanje waren geïmporteerd. Over zijn muts
droeg hij een zwarte voile voor zijn gezicht, maar
je kon de wonden rond zijn mond en neus duidelijk
zien; de syfilis had zijn gezicht vreselijk aangetast,
en waarschijnlijk ook zijn handen, want hij droeg

voortdurend handschoenen. Ik waarschuwde de
prins: “Eén verkeerd contact en het is mis. Die
ziekte is een straf van God, is ongeneeslijk, hij
bederft je leven en het zal een vroegtijdige en
pijnlijke dood betekenen”. De waarschuwing hielp
even, maar een week later zag ik hem met een
Brabants gravinnetje naar de gastenvertrekken
gaan en er restte mij niets anders dan voor zijn
zielenheil te bidden.

te gaan bidden, toen Don Fabrique daar binnenviel.
Het kasteel, met de dikke muren en met tapijten
bedekte wanden, bleek minder geluid-isolerend
dan men dacht. Tot bovenin de torens kon men
hen horen, waarbij vooral de schelle stem van
Johanna boven al het geruzie uitkwam. Filips stem
klonk als het geblaf van een schorre hond, terwijl de
woedende stem van de admiraal als een donkere
basdrum de ramen deed trillen.

Als de echtelieden ruzie hebben, hier op het
hertogelijk paleis De Koudenberg te Brussel, dan
geniet iedereen mee. De eerste keer staat mij
nog helder voor ogen. De Spaanse vlootvoogd
had besloten pas na de winter de terugreis naar
zijn vaderland te beginnen, om de koude en
winterse stormen te ontlopen. Hij amuseerde
zich opperbest, vooral in de luxueuze verblijven
in Leuven, waar de jonge weduwe van markies
De Gaasterveldt veel met de Spaanse edelman
optrok. Maar voor de soldaten die met Johanna
waren meegevaren, was het verblijf in Arnemuiden
geen pretje. De winter was vroeg ingevallen, met
natte sneeuw, regen, ijzel en harde wind. Tijdens
een ijskoude week begin januari, toen ook nog
eens het voedselkonvooi niet tijdig ter plekke
kwam, geschiedde de ramp; Een kleine duizend
manschappen lieten in enkele dagen tijd het
leven. Toen de omvang van de catastrofe duidelijk
werd, verdwaalde een onheilsbode op weg naar
Brussel en kwam per ongeluk op het paleis in de
vertrekken van Johanna, die het schokkende relaas
vol ontzetting aanhoorde. Zij vloekte en tierde
als een ordinaire dronkenlap, smeet met haar
gebedenboeken en ontbood Don Fabrique, die op
zijn beurt als een ware duivel genoegdoening eiste
van uw zoon. Filips bezocht net zijn vrouw in de
kapel waar Johanna zich had teruggetrokken om
voor het zielenheil van de omgekomen soldaten

Filips kwam bij me, in paniek. Wat te doen? Rustig
besprak ik de zaak met de hertog. Allereerst
gingen we excuses aanbieden, en ook direct
iets doen! Actie was noodzakelijk, ook al om
te laten zien dat we uiterst serieus waren en dit
ongeluk te wijten was aan slordige nalatigheid van
de foeragemeesters, waarvan de opper direct
werd gearresteerd en in het cachot gesmeten.
De hertog verordonneerde direct een konvooi
met hulpgoederen, tenten die stormen konden
weerstaan, voedsel, dekens, warme kleren, warme
laarzen, maar ook verplegers en chirurgijns,
medicijnen en liters brandewijn. De prins en zijn
raadsheren ontvangen de admiraal en zijn mannen,
Johanna zat mokkend naast Filips. De sfeer was
gespannen en hier blijkt het overwicht van het
edele Bourgondische en Habsburgse nageslacht.
Het lukte Filips om de gemoederen te bedaren, en
de heren die eerst in alle staten waren zo tot rust te
bewegen, dat zij gingen zitten om naar het hulpplan
te luisteren. De gesproken talen waren Spaans,
Frans en zelfs Latijn. Vragen en antwoorden, hoe
lang, twee weken voordat de goederen ter plekke
waren? Idioot! Onacceptabel! Maar die spullen
moeten eerst bijeen worden gebracht, toch?
Verwarring, misverstand en onbegrip, maar Filips
weet de vergadering naar zijn hand te zetten.
Nadat een ieder een beetje is uitgeraasd komen
de bedienden binnen om drankjes te schenken. De
WWW.NCCS.ES
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hertog neemt het glas en heft het als toost op de
goede afloop. Nu pas laat Johanna van zich horen;
dat de opper-foeragemeester moest hangen,
dat ging haar niet ver genoeg. Het schoelje moet
in een linnen buis, met blote benen en voeten,
vastgebonden voorop de bok van de eerste wagen
de reis naar Arnemuiden meemaken. En als hij de
tocht overleeft, dan mocht hij zich verwarmen op
de brandstapel te Arnemuiden.
De Spanjaarden stemmen mompelend in, vinden
dat de juiste straf voor die onnadenkende kerel,
aan de vliegende tering bezwijken, net als die
nobele Spaanse soldaten, of je verwarmen als
voorproefje van het hellevuur, eer hij de geest had
gegeven.

en Johanna om hun opwachting te maken in
Spanje. Koningin Isabella heeft haar voornemen
om Granada tot de nieuwe hoofdstad van
Hispania te maken, doorgezet. Filips is door het
dolle heen. Wil de reis over land maken en heeft
de Franse koning al op de hoogte gebracht. Dat
wordt een reis met hindernissen. Een hindernis
zal Parijs zijn, een verblijf van een maand of
drie, want al zijn de verhoudingen met Aragon
gespannen, uw zoon beweert geen oorlog te
willen met Frankrijk en dat zijn vader momenteel
ook geen geschil met onze zuiderburen heeft.
Antwoord u mij wat uw wensen zijn, en weet
dat ook Johanna uitkijkt naar het weerzien met
haar ouders…..

Avenida Palma de Mallorca 76
local 3 - Torremolinos
T: 952 057 276 / 629 557 095 /
622072080
www,absolutemedia.es
info@absolutemedia.es

Bent u op zoek naar Nederlandse TV of een goede
internetverbinding aan de Costa del Sol? Dan bent u
aan het juiste adres!
SPECIALIST

Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in ontvangst van televisie signaal via de

satelliet aan de Costa del Sol. Wij zijn officieel dealer van Canal Digitaal
en TV
Vlaanderen.
1. EL INVIERNO

Einde fragment
Het duurde een kleine week voordat het konvooi
aankwam. Ondertussen waren er opnieuw
meer dan vijfhonderd slachtoffers te betreuren.
De goede God hebbe hun ziel. Weet u, aan het
Spaanse hof gaat het er lang niet zo aan toe als
bij ons. Wij leven in overdreven luxe, zo vindt
menig Spaans edelman. Wij leven overdag naar
de avond toe, en zeker in de winter. Naar het
diner, met de vele redenaars, narren, lieden die
op de luit spelen om hun gezang te begeleiden,
de professionele dansers, de vrolijke muziek
die ons edelen doet dansen en zwieren tussen
de vele gangen van het diner door, de mooie
en bijzondere wijnen die in alle hoeken van de
wereld worden verbouwd.

SNELLE SERVICE

Peter Langendam

Altijd snel antwoord via email, whatsapp en telefoon. Maar nog belangrijkH
er: snel bij u aan de deur! Want er is niks zo vervelend dan zonder
beeld of
C H I M E N E A
internet te zitten.
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Er ligt ondertussen een uitnodiging voor Filips
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Afijn, de vloot is al weer twee jaar geleden
vertrokken en er kwam een weldadige rust
over het hertogdom. Spanjaarden zijn wel
druktemakers, al zijn er werkelijk edele lieden
tussen die veel indruk op de hertog hebben
gemaakt. Vooral de edelen uit Castilië, daar
loopt Filips mee weg!
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Con la nieve me hago y con el calor desaparezco
¿Qué soy?

Un muñeco de nieve

Met
hartelijke
Dank aan
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electro-experts voor thuis

In memoriam
Helaas weer een “in memoriam” voor een lid van onze club die heel veel voor ons
heeft gedaan. Heel onverwacht werd Daniëlla van Malderen eind december in het
ziekenhuis opgenomen nadat er was geconstateerd dat ze waarschijnlijk enige tijd
geleden een hartaanval had gehad. Net toen men dacht dat het wat beter ging is ze
op 23 december toch onverwacht overleden. Onze Vlaamse Daniëlla is vele jaren de
gastvrouw geweest van de koffieochtend van Marbella/Elviria en organiseerde in die
hoedanigheid ook kerstlunches en andere speciale activiteiten.

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!

Verder was ze in 2015 actief in een commissie met o.a. Maya Hugenholtz en Theo &
Annemiek Sonnemans die advies moest uitbrengen hoe we de NCCS voor een zeer
waarschijnlijke en aanstaande ondergang konden behoeden.

Vandaag besteld, morgen in huis!

Annemiek heeft het overlijden als volgt verwoord:
“Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van
Daniëlla.

TV, AUDIO,
INTERNET

ALARM
INSTALLATIES

WITGOED &
HUISHOUDING

BOUW
BEGELEIDING

Wie had dat gedacht, enkele weken geleden toen wij (Theo en ik) samen met Daniëlla en Marry nog heerlijk geluncht hebben, lekker buiten in het zonnetje, zo na de
koffieochtend!
Daniëlla was een goede gastvrouw voor deze ochtenden. Het zat in haar bloed, deze
gastvriendelijkheid. Evenals dapperheid, want het zal je maar gebeuren om na een
bijna fatale valpartij in België enkele jaren geleden, na een lange revalidatie met
zoveel doorzettingsvermogen en goede moed terug te komen!
En wel naar Spanje, het land en de mentaliteit van de mensen waar ze zo van hield.
Lieve, trouwe Daniëlla, wij hadden gehoopt dat je nog wat langer bij ons had kunnen
zijn, zo genietend onder de zon. Het lot besliste anders maar de herinnering blijft!

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

Hierbij wensen wij, de familie van
Daniëlla veel sterkte toe met dit
verlies, in het speciaal haar geliefde zoon.
Theo en Annemiek Sonnemans”
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