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

iedereen	naar	de	zin	te	maken.	Wij	als	bestuur	
vonden	het	trouwens	geweldig	dat	deze	groep	
voor ons wilde spelen en voor een feest als Ko-
ningsdag	 geweldige	 sfeermakers.	 Drie	 reflec-
tanten	zeiden:	“Als	we	het	feest	buiten	hadden	
kunnen	 houden	 dan	 was	 het	 allemaal	 fantas-
tisch	 geweest	 en	 was	 het	 spreekwoordelijke	
dak	eraf	gegaan.”		

Tenslotte:	één	aanmerking	was	gericht	op	u,	als	
deelnemer.	Deze	persoon	is	nog	niet	zo	lang	lid	
en	vond	het	toch	moeilijk	om	contact	te	leggen	
omdat	de	tafels	bezet	werden	door	de	verschil-
lende	 “kliekjes”	 die	 druk	 waren	 met	 elkaar	 en	
onvoldoende open stonden voor iemand van 
buitenaf.	 	En	zo	kan	iemand	op	een	feest	met	
alles	bij	elkaar	een	kleine	150	mensen	(deelne-
mers,	muziek	met	aanhang	en	bedienend	per-
soneel)	toch	een	beetje	eenzaam	zijn.	Waarvan	
acte	...

	Voor	mij	persoonlijk	was	op	het	feest	de	posi-
tieve	reactie	van	een	paar	leden	op	mijn	artikel	

over m’n reizen als jonge vrij-
williger door de bergen van 
Filippijnen	 erg	 leuk.	 In	 deze	
DVH	 het	 derde	 gedeelte	 en	
hiernaast	 weer	 een	 fotootje	
uit	die	tijd.	Misschien	is	hierna	
eerst iemand anders aan de 
beurt  maar als er geen stukje 
wordt ingezonden dan gaan 
we	gewoon	door.	
..

Wilmar Bliek,	voorzitter	

Dat bleek ook toen we na Koningsdag besloten 
om alle aanwezigen een mail te sturen om te 
vragen	hoe	ze	het	hadden	gevonden	en	wat	er	
eventueel	een	volgende	keer	beter	zou	kunnen.	
Hier	zijn	uiteindelijk	14	reacties	op	gekomen	die	
ongeveer	een	kwart	van	de	ruim	100	feestvier-
ders	representeren	(de	meeste	reacties	waren	
namelijk	ook	namens	een	partner).	Alle	reflec-
tanten	waren	overigens	positief	over	de	locatie	
(zeker	voor	herhaling	vatbaar)	–	alleen	jammer	
dat we vanwege de weersvoorspelling niet bui-
ten	hebben	gezeten.	Maar	over	de	bediening	en	
over	de	door	het	hotel	gepresenteerde	snacks	
waren	wat	wisselende	 reacties:	 bijna	 80%	was	
ook	 hier	 positief	 over	 maar	 er	waren	 toch	 een	
aantal	aanmerkingen	die	we	met	het	hotel	gaan	
bespreken;	belangrijk	als	we	in	de	toekomst	hier	
terug	willen	komen.	

En	dan	de	muziek,	de	“Blue	Basement	Bigband”.	
Wederom	78%	was	ronduit	lovend	over	de	“fan-
tastische	 muziek”	 maar	 bij	 de	 feedback	 van	
degenen	 die	 het	 allemaal	wat	 minder	vonden	
stond	 natuurlijk	 dat	 het	 “tame-
lijk	hard”	was	(omdat	we	helaas	
binnen moesten zitten) “oubol-
lig”,	 “geen	 meezingers	 (om	 de	
saamhorigheid	 te	 stimuleren)”	
en “we konden geen polonai-
se	dansen”.		Dat	was	overigens	
bij	 bijna	 allemaal	 niet	 hun	 ei-
gen	 mening	 maar	 dat	 hadden	
ze	 “opgevangen”	 van	 anderen.	
Muziek	 zal	 waarschijnlijk	 altijd	
het	 moeilijkste	 blijven	 om	 het	

A
ls	je	bovenstaande	zin	in	Google	invoert	dan	krijg	je	meer	dan	55	verschillende	
uitspraken van bekende en minder bekende personen die eigenlijk allemaal 
ongeveer	hetzelfde	zeggen:	“Wat	je	ook	doet	en	hoe	goed	je	het	ook	doet	–	je	

kunt	het	nooit	iedereen	naar	de	zin	maken.”

You can’t please everyone...
B E S T U U R
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Evenementen Kijk voor de actuele agenda en laatste berichten 
over evenementen en excursies altijd op de website 
en in de nieuwsbrieven

D I V E R S E N

KOFFIE NCCS KOFFIEOCHTENDEN

• In Fuengirola kunt u iedere donderdag te-
recht	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,

•	 Iedere	 dinsdagochtend	 vanaf	 11.00	 uur	
wordt	bij	Restaurant	NU	FLUID,	onder	aus-
piciën	van	de	Nederlandse	Club	Costa	del	
Sol,	een	koffieochtend	gehouden.	Hier	ont-
moeten	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	 be-
staat	 de	 gelegenheid	 om	 gezamenlijk	 er-
gens	 te	 gaan	 lunchen.	 Ans	 Gussinklo	 (744	
646	757)	is	de	nieuwe	gastvrouw,	bijgestaan	
door	 Marry	 van	 der	 Berge-Brussée	 (659	
609	697).

•	 Algarrobo	 Costa	 (Torre	 del	 Mar).	 Iedere	
eerste	 woensdagochtend	 van	 de	 maand	
vanaf	11.00	uur	in	Chiringuito	Paradise	in	Al-
garrobo	Costa,	Paseo	Marítimo	Algarrobo	
(zie	onze	website	voor	volledige	info).	Gast-
vrouw	Kittie	van	der	Jagt,	tel.	671	052	920.	

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

WWW.NCCS.ES  5 

Hugo  Vanmol,  Fuengirola

Willem  Bos,  Benalmádena-Costa

Koosje  Bos,  Benalmádena-Costa

Rob  Oudshoorn, Fuengirola

Mariska  Glaser,  Fuengirola

Arie  Koole,  Fuengirola

Urma  Kats,  Fuengirola

Ikina  Stokman,  Mijas, Las Lagunas

NIEUWE LEDEN april/mei

Rita de Haas Aronson, Mijas

Gaby  Rappange,  Mijas

Paul  Vogelzang, Marbella

Louisa van Rijk,  Marbella

Ferruccio Romano Voorhorst, Marbella

OVERLEDEN
Thijs  Wink,  Alhaurin el Grande
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Torre	Vigía	El	Cantal	-	La	Cala	del	Moral

C U LT U U R  

Dit	 is	 de	 tiende	 kunst-	

en	 cultuurwandeling,	

een mooi moment om 

even	 terug	 te	 kijken.	

Gevormd mede door 

de	 coronaperiode	 om	

onszelf te stimuleren 

de mooie dingen om 

ons	 heen	 –	 dichterbij	

huis	 dus	 –	 te	 waarde-

ren en wat nader te 

onderzoeken.	 Wij	 ver-

bazen ons nog steeds 

over	 de	 veelheid	 van	

interessante	 plekken.	

KUNST- EN CULTUURWANDELING
MIJAS PUEBLO
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Vele	daarvan	zijn	bekend,	maar	in	

detail	 vaak	 toch	 weer	 onbekend	

en	 dát	 is	 nou	 juist	 de	 clou.	 Klei-

ne	 excursies,	 die	we	 zelf	 kunnen	

ondernemen en waar we onze lo-

gerende familie en vrienden mee 

naar toe kunnen nemen voor een 

aangenaam	dagje	uit.

Deze	 keer	 gaan	 we	 naar	 het	 charmante	
Mijas	Pueblo,	een	van	de	pittoreske	witte	
dorpen	gelegen	in	het	achterland	van	de	
Costa	del	Sol.	We	rijden	naar	Mijas	Pueblo	

vanuit Fuengirola of Benalmádena en 
volgen	 bij	 het	 dorp	 de	 borden	 naar	
de	 parkeergarage	 (Aparcamiento	
Público).	 Deze	 parkeergarage	 midden	
in	 het	 centrum	 kost	 slechts	 €1	 (heel	
slim	 van	 Mijas!).	 U	 rijdt	 er	 beneden	 in	
en	gaat	er	te	voet	via	een	lift	boven	uit,	
waardoor	u	meteen	het	hoogteverschil	
heeft	 overbrugd.	 Direct	 naast	 die	
bovenuitgang staat een bronzen 
ezel	 (hét	 imago	 van	 Mijas	 Pueblo)	 en	
daarachter	is	het	toeristenbureau	waar	
u	 extra	 informatie	 en	 een	 plattegrond	
kunt	krijgen.

Kijkend	 richting	 het	 grote	 vóór	 u	
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W A N D E L I N G
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gelegen plein gaan we eerst links naar 
de kleurig versierde ezels die daar als 
taxi´s	 geparkeerd	 staan.	 Deze	 ezeltaxi´s	
(burrotaxis)	 verschenen	 aan	 het	 eind	 van	
de	 jaren	 ´50	 als	 gevolg	 van	 het	 feit	 dat	
sommige	arbeiders	die	op	ezels	naar	huis	
keerden	 of	 ze	 voor	 hun	 werk	 gebruikten,	
door toeristen werden gevraagd om 
foto´s	 of	 een	 ritje	 te	 maken.	 De	 fooien	
overschreden	 regelmatig	 hun	 dagloon.	
Zo	 hebben	 sindsdien	 de	 ezels	 een	 vaste	
plek	 gekregen	 in	 Mijas	 Pueblo	 en	 is	 het	
bekend	geraakt	tot	in	Japan.	Borden	geven	
aan	wat	een	ritje	kost,	wat	voor	soort	ezels	
het	 betreft	 en	 dat	 ze	 volgens	 bepaalde	
voor	 hun	 soort	 gezonde	 regels	 verzorgd	
worden.

We	lopen	langs	de	ezels	richting	een	fraai	
uitzichtpunt	 (Mirador	Jesús	Jaime	 Mota	 of	
ook	wel	Mirador	del	Compás)	met	bomen,	
fonteinen,	banken	en	een	adembenemend	
uitzicht	op	het	omliggende	landschap.	Aan	
de linkerkant van dit terras ligt de in rotsen 
uitgehakte	 kapel	 genaamd	 Ermita	 de	 la	
Virgen	 de	 la	 Peña	 (Maagd	 van	 de	 Rots).	

De	 kapel	 werd	 uitgehakt	 door	
een karmelieter monnik van 
1656	 tot	 1682.	 De	 legende	 zegt	
dat	het	beeld	van	de	Virgen	de	
la	 Peña	 wat	 u	 boven	 het	 altaar	
ziet,	 hier	 in	 1586	 door	 twee	
herderskinderen	 gevonden	
werd,	 die	 door	 een	 duif	 hier	
naartoe	geleid	waren.
Aan de andere kant van de 
´Mirador´	 vervolgen	 wij	 onze	
weg	en	komen	na	ca.	50	meter	
-	 links	 tegen	 de	 rotswand	 -	
bij	 de	 Molino	 de	 Harina,	 een	
gereconstrueerde	 antieke	
korenmolen.	 Er	 omheen	 en	 in	
het	gebouwtje	kunt	u	een	oven	
en oude werktuigen zien die met 

het	proces	van	koren,	meel	tot	eindproduct	
te	maken	hebben.	Het	geheel	laat	zien	hoe	
men	dat	hier	traditioneel	deed.

Enkele meters verder ziet u een enorme 

WWW.NCCS.ES  7  7 
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gele	 woonwagen	 (Carromato	 de	 Max	 staat	 er	
op),	 die	 dienst	 doet	 als	 Museo	 de	 Miniaturas.	
De	 initiatiefnemer	 Juan	 Elegido	 Millán	 (ooit	
bekend	als	hypnotiseur	Professor	Max)	besloot	
in	 1972	 in	 Mijas	 Pueblo	 neer	 te	 strijken.	 Zijn	
curieuze	 miniaturencollectie	 getuigt	 van	
enorm	vakmanschap	en	bestaat	uit	werken	uit	
de	hele	wereld.

Aan	de	overkant	van	de	weg	staat	een	sculptuur	
van	 een	 zittende	 man	 met	 rommelpot.	 Een	
prachtig	 beeld	 en	 hommage	 aan	 de	 herders	
in	 de	 regio	 (Cuna	 de	 Pastores	 =	 wieg	 van	 de	
herders).

We vervolgen de weg en komen via een 
gezellige winkelstraat op een klein plein 
genaamd	Plaza	de	la	Constitución.	De	fontein	
in	 het	 midden	 is	 gemaakt	 van	 de	 enorme	
rotsblokken	 die	 hier	 door	 noodweer	 en	
overstromingen	 op	 2	 november	 1884	 terecht	
kwamen	en	herinneren	zo	aan	die	ramp.

We	 gaan	 aan	 de	 linkerkant	 van	 het	 plein	
een	 hoge	 poort	 door	 en	 lopen	 een	 klein	
stukje	 door	 tot	 we	 weer	 uitzicht	 over	 het	

C U LT U U R 

omliggende	 landschap	 krijgen.	 U	 ziet	
ook	 verschillende	 restaurants	 met	
terrassen	met	hetzelfde	mooie	uitzicht.	
Misschien	 een	 tip	 om	 op	 deze	 unieke	
plek alvast een tafeltje te reserveren 
voor	de	lunch	later	op	de	dag.

Terug door de poort links af en links 
aanhouden.	 De	 weg	 gaat	 geleidelijk	

 8 
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W A N D E L I N G

wat	 omhoog.	 Links	 ziet	 u	 een	 gerestaureerde	
vierkante	 toren	 (nu	 uitzichttoren)	 ooit	 deel	 van	
het	 middeleeuwse	 fort	 van	 Mijas,	 gebouwd	 op	
fundamenten	 uit	 het	 Fenicische	 en	 Punische	
tijdperk.

Rechts	 is	 de	 Plaza	 de	 Toros	 van	 Mijas	 Pueblo,	
zeker	 de	 moeite	 van	 het	 bezoeken	 waard.	 Een	
bijzonderheid	is	dat	deze	stierenvechtersarena	uit	
het	jaar	1900	ovaal	van	vorm	is.	Het	is	een	relatief	
kleine arena waardoor de sfeer bijna intiem te 
noemen	is.	Let	op	de	loketten	in	de	voorgevel	voor	
´sol	y	sombra´,	dure	of	goedkope	plaatsen	dus.
We	 kiezen	 nu	 de	 route	 –	 tegenover	 de	 arena	
naar	 rechts	 –	 door	 de	 tuinen	 genaamd	 Parque	 la	
Muralla	en	langs	de	afgronden,	waar	we	opnieuw	
getrakteerd	 worden	 op	 fenomenale	 uitzichten,	
maar	 nu	 richting	 Fuengirola	 en	 de	 Middellandse	
Zee.	Er	volgt	hier	een	hele	reeks	uitzichtpunten	na	
elkaar.	 In	 de	 tuinen	 zijn	 veel	 planten	 van	 namen	
voorzien.	 Loop	 door	 totdat	 u	 bij	 een	 kloof	 komt	
met	 vijvertjes	 en	 watervallen.	 Alweer	 een	 heel	
bijzondere	plek.

We	gaan	nu	naar	rechts	naar	een	mooi	schaduwrijk	
plein	 met	 Gaudí-achtige	 mozaïek	 betegelde	
fonteinen	 en	 rechts	 de	 16e	 eeuwse	 parochiekerk	
Iglesia	de	la	Inmaculada	Concepción	(helaas	niet	
altijd	open	voor	bezoek).	De	toren	ernaast	–	Torre	
de	la	Vela	–	deed	voor	de	bewoners	tevens	dienst	
als	bewakingstoren	voor	eventuele	aanvallen.	Het	
opvallende gebouw aan de overkant met de twee 
halve	witte	koepels	is	–	zoals	op	de	gevel	te	lezen	
is	 -	 het	 Auditorium	 Municipal	 Miguel	 González	
Berral	(een	oud-burgemeester).	

We	 gaan	 aan	 de	 linkerkant	 langs	 het	 auditorium	
en	 volgen	 de	 weg	 die	 er	 rondom	 heen	 loopt	 en	
komen	 zo	 in	 een	 straat	 die	 uitzicht	 biedt	 op	 de	
populaire	 woonwijken.	 We	 volgen	 deze	 weg	
onder een gebouw door en genieten van de 
blauwe bloempotten met planten en bloemen die 
dit	 stukje	 Mijas	 Pueblo	 opfleuren.	 Aan	 het	 einde	

 9 
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C U LT U U R 

van de weg komen we weer op de Plaza de 
la	 Constitución	 en	 gaan	 dan	 recht	 door	 en	
houden	links	aan.	De	weg	gaat	weer	langzaam	
omhoog.

Op	de	volgende	hoek	links	staat	het	schattige	
witte	kerkje	San	Sebastián.	Het	 is	vrijwel	altijd	
open	om	even	te	bezoeken.	De	straat	voor	de	
kerk links is de Calle San Sebastián en een van 
de meest gefotografeerde straatjes van de 
Costa	 del	 Sol.	 Loop	 er	 een	 eindje	 in	 en	 weer	
terug.

Tegenover	de	zijkant	van	de	kerk	 is	het	Casa	
Museo	 (het	 oude	 gemeentehuis)	 een	 klein	
etnografisch	 museum.	 Ga	 er	 zeker	 even	
in,	 de	 entree	 is	 maar	 €1	 p.p.	 U	 ziet	 hier	 een	
stukje	 geschiedenis	 van	 Mijas,	 een	 mooie	
binnenplaats	met	veel	bloemen,	werktuigen	en	
tradities	van	vroeger,	een	oude	broodoven	en	
olijf-	en	druivenpersen	en	heel	interessant	het	
appartementje	 en	 een	 verborgen	 kamer	 (via	
een kledingkast) voor de laatste republikeinse 
burgemeester	 Manuel	 Cortés	 Guero	 (1906-
1991),	 waar	 hij	 incognito	 verbleef	 vanaf	 het	
uitbreken van de Spaanse burgeroorlog in 
1939.	Hij	bracht	hier	30	jaar	door!	Het	verhaal	
van	deze	man	(bijgenaamd	El	topo	de	Mijas	=	
de	mol	van	Mijas)	 is	beschreven	in	meerdere	
boeken	en	in	2012	verfilmd	in	de	documentaire	
“30	 jaar	 duisternis”	 over	 meerdere	 mollen	 en	
ook	Manuel	Cortés.	De	speelfilm	La	Trinchera	
Infinita	(de	oneindige	loopgraaf)	uit	2019	is	ook	
geïnspireerd	 op	 dit	 boeiende	 en	 emotionele	
verhaal.

Even	voorbij	 het	 museum	 is	 rechts	 een	 smal	
straatje	 met	 weer	 veel	 leuke	 winkeltjes.	
Algemeen	gesproken	heeft	Mijas	Pueblo	veel	
winkels.	Meestal	toeristische	winkels	maar	er	
zijn	er	bij	die	er	kwalitatief	bovenuit	steken.	Die	
van	kunst,	decoratie,	leer	en	locale	producten	
zijn	 ons	 speciaal	 opgevallen.	 Deze	 winkels	

 10 
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verhogen	 zeker	 de	
aantrekkelijkheid	 van	
Mijas	Pueblo.

We vervolgen de weg 
(vanaf	 het	 museum)	
Calle Málaga en komen 
een eindje verder 
rechts	 bij	 een	 volgend	
interessant klein 
museum Centro de Arte 
Contemporáneo	 (CAC).	
Moderne kunst dus 
met een permanente 
expositie	van	belangrijke	
keramiekwerken van 
Picasso	 en	 zelfs	 een	
Dalí.	 Verder	 zijn	 er	
wisselende tijdelijke 
tentoonstellingen.	 Voor	
kunstliefhebbers	 een	
must.

Verderop	nemen	we	het	1e	weggetje	
rechts	 en	 dalen	 via	 trappen	 af	
om	 zo	 op	 het	 grote	 stadsplein	

W A N D E L I N G

tegenover	 de	 parkeergarage	 te	 komen.	 Dit	
gezellige	 centrale	 plein	 (Plaza	 Virgen	 de	 la	
Peña)	 is	 het	 kloppend	 hart	van	 Mijas	 Pueblo	 en	
u	vindt	er	de	paardenkoetsen	en	een	openlucht	

muziektheater	 waar	 (volgens	 de	 website	 van	
de	VVV)	elke	woensdag	om	12	uur	s´-middags	
een	gratis	flamenco	show	gegeven	wordt.	Ook	
is	er	op	die	dag	een	markt	met	kunstnijverheid	
en	regionale	producten.	Het	gebouw	links	van	
de voetgangersingang van de parkeergarage 
is	het	huidige	gemeentehuis.

Er	is	nog	veel	meer	te	beleven	in	Mijas	Pueblo,	
hopelijk	gaat	u	dat	binnenkort	zelf	ontdekken.	
De	 hele	 wandeling	 is	 minder	 dan	 3	 km.	 Maar	
bovenal,	geniet	van	al	het	mooie	om	ons	heen!

Paul	Veldhuizen
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Dat	 ontlokte	 weer	 vele	 reacties,	 in	 zelfs	 de	
Washington	 Post,	 waar	 een	 verslaggever	
meldde	 dat	 Jeff	 Bezos	 	 (Amazon),	 de	 rijkste	
man	 ter	 wereld	 en	 opdrachtgever	 voor	 	 de	
bouw	 bij	 de	 Oceano	 werf	 	 in	 Alblasserdam,			
van	het	grootste	zeiljacht	ter	wereld	met	mas-
ten	die	tot	70	m	hoog	reiken,	met	deze	daad	
een	brug	te	ver	ging.

A	Bridge	too	Far,	is	de	titel	van	de	oorlogsfilm	
die	 in	 1977	 in	 Arnhem/Deventer	 en	 omge-
ving	werd	opgenomen.	De	Slag	om	Arnhem	
was	tijdens	W.O.	2	na	De	Slag	om	de	Schelde	
de grootste oorlogsoperatie op Nederlands 
grondgebied en vormde een onderdeel van 
Operatie	Market	Garden.

De	berichten	omtrent	deze	de-	en	montage	
van	 De	 Hef,	 in	 de	 maritieme	 hoofdstad	 van	
Europa	zet	de	lokale	bevolking	aan	tot	acties	
als	 het	 bekogelen	 van	 de	 boot	 met	 eieren,	
wanneer	deze	zal	passeren	door	De	Hef.		Dus	
veel	ophef	over	De	Hef.	En	slopen	van	deze	
brug,	gebouwd	in	1927,		gaat	zeker	een	Brug	
te Ver nu de brug tot Rijksmonument is ver-
klaard.	Dus	betaalt	meneer	Bezos	gewoon	de	
kosten	van	de	af-		en	opbouwwerken	van	De	
Hef,	om	zijn	jacht	naar	zee	te	kunnen	varen.
Een teken van deze tijd dat een miljardair zo’n 
situatie		in	Rotterdam	naar	zijn	hand	kan	zet-
ten.	Rotterdam,	ooit	een	trotse	wereldhaven,	
is nu trots op zijn verleden en niet meer trots 
op	 zijn	 bedrijvigheid,	 maar	 op	 een	 brug	 die	
niet	 meer	 wordt	 gebruikt.	 En	 die	 brug	 moet		
“wijken”	voor	een	plezierbootje	van	een	miljar-
dair.	Dat	is	de	wereld	van	vandaag.	

Anderzijds	 staat	 het	 wel	 voor	 werkgelegen-
heid	in	Rotterdam	e.o.	Moeten	de	Rotterdam-
mers dan klagen?

Dat is de titel van een artikel 
in vele kranten wereldwijd 
die	 begin	 2022	 melding	

maakten van de ontmanteling van De 
Koningshavenbrug,	 beter	 bekend	 als	
“De	Hef	“		in	Rotterdam.

De Hef wijkt voor meneer 
Bezos

C L A S S I C  C A R S 

De Hef

A bridge too far
.                                                     Puente Nuevo
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Met	 dit	 verhaal	 in	 mijn	 hoofd	 reed	 ik	 mijn	
oldtimer,	 een	 Triumph	 TR250,	 op	 12	 febr.	
2022		de	garage	uit		om	deel	te	nemen	aan	
een	classic	car	tour		van	de	SOL	club	in	An-
dalusië.Deze	2	daagse		toer	bracht	ons		on-
dermeer naar  Sevilla en passeerden daar 
de	 Centennial	 	 hangbrug	 over	 de	 Guadal-
quivir		rivier,	gebouwd	voor	de	Expo	in	1992.
  
Nee	 geen	 	 historische	 	 hefbrug	 zoals	 in	
Rotterdam	 doch	 een	 moderne	 hangbrug.	
Die met de Puente de Rande in Ponteve-
dra	(Galicië),	een	tuibrug	van	1981,		mij	meer	
deden  denken aan de Golden Gate in San 
Francisco	in	de	USA.

Nu in Sevilla moesten we natuurlijk ook over 
de	Barquetabrug	rijden.	Ook	een	brug	met	
een	bijzondere	(moderne)		archtectuur,	ge-
bouwd	in	1988	en	gerekend	tot	de	10	mooi-
ste	bruggen	in	Andalusië.

Reden	 dan	 via	 Utrera	 over	 de	 A375	 en	 de	
A374	 naar	 Ronda	 en	 ook	 daar	 passeerden	
we	 weer	 een	 historische	 brug/viaduct.	 De	

B R U G G E N 

Puente Nuevo is een stenen brug die de diepe 
kloof Tajo de Ronda met de rivier de Guada-
levin	overspant.	Deze	kloof	is	wel	120	m	diep.	
De	 brug	 verbindt	 de	 stadsdelen	 Mercadillo	
en	La	Ciudad	van	Ronda	met	elkaar	en	heeft	
een	hoogte	van	98	m.	Zeker	een	symbool	voor	
Ronda.

Peter van de Lustgraaf

Centennial brug                                     

Puente de Rande

Barqueta brug

.                                                     Puente Nuevo
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De	 afwisseling	 tussen	 licht	 en	 donker	 is	 cru-
ciaal	 voor	 het	 afstellen	 van	 de	 biologische	
klok.	Licht	werkt	als	een	zogenaamde	‘tijdge-
ver’	een	factor	die	‘de	tijd	doorgeeft’	aan	onze	
hersenen	en	dat	klinkt	heel	logisch.	Het	is	ook	
een	 deel	 van	 ons	 zogenaamde	 circadiaanse	
ritme of bioritme wat ernstig verstoort kan ra-
ken	door	jetlags	en	ploegenarbeid.	De	‘klok’	is	
een	 klein	 groepje	 cellen	 in	 de	 hypothalamus	
die	 in	 de	 hersenen	 ligt.	 Licht	 dat	 op	 het	 net-
vlies	van	de	ogen	valt,	wordt	via	speciale	cel-
len	 hier	 naar	 toe	 geleid.	 Dit	 kleine	 orgaan	 re-
gelt	 het	 slaap-waakritme	 door	 onder	 andere	
de	 pijnappelklier	 te	 stimuleren	 het	 hormoon	
melatonine	af	te	geven.	De	organen	(lever,	dar-
men,	nieren)	bevatten	kleine	satellietjes	van	de	
biologische	 klok;	 receptoren	 die	 gevoelig	 zijn	
voor	 het	 effect	 van	 melatonine	 waardoor	 de	
organen	 meegolven	 op	 het	 circadiane	 ritme.	
De	afwisseling	tussen	licht	en	donker	is	cruci-
aal	voor	het	afstellen	van	de	biologische	klok.	
Dat	is	allemaal	mooi	maar	wat	heeft	dat	nu	met	
buikvet te maken? 

Dit ritme kan op allerlei manieren verstoord  
worden:	 teveel	 koolhydraten	 en	 verkeerde	
vetten	eten,	op	wisselende	tijden	moeten	sla-
pen,	te	weinig	daglicht,	door	tijdzones	vliegen,	
darmflora	 die	 niet	 meer	 gezond	 is	 en	 teveel	

stress.	U	kent	het	wel,	 in	de	nacht	uw	herse-
nen	 niet	 stil	 kunnen	 zetten.	 Ons	 microbioom	
(de	 bacteriën	 in	 onze	 darmen)	 in	 onze	 darm	
is	bovendien	heel	gevoelig	voor	dit	soort	ver-
anderingen,	 zelfs	 in	 bepaalde	 darmbacteriën	
zijn	 circadiaanse	 ritmes	 gevonden.	 De	 tijd	 is	
een	belangrijke	factor	net	als	slaap.	Want	als	je	
slaapt	worden	allerlei	processen	van	overdag	
uitgezet	 en	 de	 processen	van	 de	 nacht	 aan-
gezet.	Belangrijk	daarvoor	is	de	aanmaak	van	
melatonine.	Dit	wordt	gevormd	uit	het	amino-
zuur	tryptofaan	en	onder	invloed	van	zonlicht	
wordt	het	overdag	omgezet	in	melatonine	om	
in de avond de piek te laten stijgen zodat we in 
de	avond	in	slaap	kunnen	vallen.	Het	lichaam	
zit	zo	prachtig	en	ingenieus	in	elkaar!	Meegaan	
in	het	bioritme	is	in	ons	eigen	belang.	Mensen	
en	dieren	hebben	de	neiging	op	vaste	tijdstip-
pen	te	eten,	aangezet	door	hormonen	die	de	
eetlust	 reguleren.	 Deze	 hormonen	 verschij-
nen	 elke	 dag	 op	 ongeveer	 hetzelfde	 tijdstip.	
Verstoring	 van	 de	 biologische	 klok	 kan	 onze	
darmflora	verstoren	 en	 dan	 komen	we	 uit	 bij	
een	verstoring	van	onze	eetlust,	het	gevoel	al-
tijd	te	kunnen	eten	of	zelfs	altijd	honger	te	heb-
ben.	Is	er	bijvoorbeeld	te	weinig	propionzuur	of	
butyraat	in	de	darm	dan	raakt	het	bloedsuiker	
uit	evenwicht	en	dan	kan	dit	weer	zorgen	voor	
een	 minder	 verzadigingsgevoel,	 afname	 van	

Wie	droomt	er	niet	van,	lekker	slapen	en	´s	morgens	weer	met	een	
beetje	 minder	 buikvet	 wakker	 worden.	 Het	 kan	 en	 is	 ook	 vaak	
de	 praktijk	 maar	 dat	 hebben	we	 niet	 in	 de	 gaten.	 Ons	westerse	

voedings-	en	leefpatroon	overheerst	onze	hormonen	die	het	beste	met	ons	
voor	 hebben	 en	 dat	 is	 jammer.	 Gelukkig	 kunnen	we	 er	 zelf	veel	 aan	 doen,	
maar	het	vergt	wel	wat	geduld

Slaap je buikvet weg!

E r v a r i n g e nG E Z O N D H E I D  
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energie	 en	 diabetes.	 De	 verstoring	 van	 de	
darmflora	die	het	gevolg	kan	zijn	van	een	ver-
storing	 van	 de	 biologische	 klok,	 draagt	 ook	
bij	 aan	 aandoeningen	 van	 het	 metabolisme	
en	dan	zijn	we	uitgekomen	bij	het	metabool	
syndroom waardoor vet op de verkeerde 
plaatsen,	 dus	 tussen	 de	 organen	 wordt	 op-
geslagen.

Het	 gehele	 systeem	 wordt	 bovendien	 nog	
kwetsbaarder	 voor	 verstoring	 van	 het	 biorit-
me bij een voeding die rijk is aan suikers en 
vetten.	 Hiertegen	 kunnen	 we	 beter	 weer-
stand	bieden	als	we	goed	geslapen	hebben,	
zo	wijst	onderzoek	uit.	Verder	zijn	er	een	aan-
tal	tips	die	kunnen	helpen	goed	te	slapen:

• Eet voeding die rijk is aan tryptofaan zoals 
vis,	schaal-	en	schelpdieren,	eieren,	gevo-
gelte,	groenten,	fruit,	avocado’s,	knoflook,	
uien,	noten,	pitten	en	zaden.	Ons	bioritme	
is	erop	ingesteld	om	niet	te	eten	na	20.00	
à	21.00	uur,	en	bovendien	is	het	aan	te	ra-
den	om	na	14.00	uur	geen	koffie	meer	te	
drinken,	 zodat	 de	 cafeïne	 op	 tijd	weer	 uit	
het	bloed	is.	Ook	kan	er	sprake	zijn	van	een	
menu	met	te	veel	glutamaatrijke	produc-
ten.	 Het	 is	 dan	 zinnig	 om	 voedingsmid-
delen	met	de	E-nummers	621	t/m	625	te	
mijden.	

• Vermijd	 stress	 in	 de	 avond.	 Door	 stress	
daalt	de	hoeveelheid	cortisol	niet	genoeg	
om	melatonine	een	kans	te	geven,	de	stof	
waardoor	 we	 gemakkelijk	 inslapen.	 Een	
spannende	 film	 helpt	 dan	 ook	 niet	 om	
lekker	te	kunnen	slapen.	Voor	een	goede	
nachtrust	 moeten	 beeldschermen	 min-
stens	 een	 uur	 voor	 het	 slapen	 uitgezet	
worden.	Het	blauwe	licht	heeft	invloed	op	
de	 hoeveelheid	 gevormde	 melatonine.	
Een	gele	bril	of	het	scherm	op	de	nacht-
stand	kan	helpen.

G ezo n d h e i dN i e u w s  u i t  S p a n j eG E Z O N D H E I D
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• Neem	anderhalf	uur	voor	het	slapen	een	
warme	 douche	 of	 een	warm	 bad.	 Dit	 is	
goed	voor	 de	 thermoregulatie	 en	 helpt	
om	beter	te	slapen.	

• Tot	 slot	 de	 Spaanse	 siësta,	 heel	 mooi	
maar	slaap	of	doezel	niet	langer	dan	20	
minuten,	anders	geeft	ook	dit	verstoring	
met	gewichtstoename	als	gevolg.

Met	 de	 zomervakantie	 in	 aantocht	 geef	
ik u graag een leuke leestip mee: “Aap op 
schoenen	 met	 een	 buikje”,	 van	 journalist	
René	Brant.	De	titel	verwijst	naar	“de	moder-
ne wereldburger die door ongezonde voe-
ding en een ongezonde leefstijl begint uit te 
buiken”,	aldus	Brant.	Hij	sprak	verschillende	
evolutionair	denkende	wetenschappers	en	
dit	 resulteerde	 in	 een	 onderhoudend	 en	
kleurrijk	verhaal	over	hoe	we	in	de	huidige	
tijd zo gezond en natuurlijk mogelijk kun-
nen	leven.

Lenneke	Straijer,	
Orthomoleculair	therapeut,	

info@lifeelements.nl
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De Nederlandse notarissen van 
Hak & Rein Vos Juridisch Adviseurs en 
Notarissen zijn specialisten in:

• het opstellen van testamenten
• het opstellen van levenstestamenten
• het opstellen van tweetalige volmachten
• het maken van een (fiscale) nalatenschapsplanning
• het afwikkelen van nalatenschappen
 
voor Nederlanders (met bezit) in Spanje.

Benieuwd?  
Kom langs voor een gratis 
testamentcheck of intakegesprek. 

HAK & REIN VOS  
JURIDISCH ADVISEURS 
EN NOTARISSEN

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

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

Kantoren 
Spanje, Costa del Sol, Marbella, 
Calle Jacinto Benavente 23
Spanje, Costa Blanca, El Albir/l’Alfàs del Pí, 
Carrer W.A. Mozart 3
Nederland, Lelystad, Meentweg 8  
 
Afspraken per skype of bij 
u thuis zijn mogelijk 

Contact
Mail: info@erfrechtinspanje.nl 
Web: www.erfrechtinspanje.nl
Telefoon: 965.020.254 (vanuit Spanje)
Telefoon: 0320-247394 (vanuit Nederland)
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1. LA PLAYA 

 
 
 
 

1. parasol 2. handoek 3. ijs 4. badpack 5. strandtent  6. golven 7. ligstoel 
8. schelp  9. zand      
 
 
 

2. RAADSEL (ADIVINANZA) 
 

Dos pinzas tengo, 
hacia atrás camino, 
de mar o de río en el agua vivo 
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Met 
hartelijke 
Dank aan 
Leares 
Spaans 
Mariché 
Campos 

1. parasol  2. handdoek 3. ijs 4. badpak  5. strandtent  6. golven
7. ligstoel  8. schelp  9. zand

Met dank aan 
lerares Spaans
Mariché

WWW.NCCS.ES  17  17 



Acht mooie stranden aan de 
Costa del Sol
Waarom kiezen zoveel mensen 
de	 provincie	 Malaga	 als	 vakantie-
bestemming?	 Van	 oudsher	 is	 dat	
voor	de	stranden.	Met	161	kilome-
ter	kustlijn,	325	dagen	zon	per	jaar	
en	ruim	120	stranden	aan	de	Mid-
dellandse Zee is dat goed voor te 
stellen.

Je koesteren in de zon met de kabbelende 
golven	 als	 achtergrondmuziek	 en	 geur-
vleugjes	 zonnebrand	 in	 de	 lucht.	 Tal	 van	
faciliteiten	 om	 de	 zinnen	 te	 verzetten	 als	
je	even	in	actie	wilt	komen.	Eindeloos	veel	
strandtenten,	 bars	 en	 restaurants	 om	 de	
rommelende	maag	te	kalmeren.	Een	rus-
tige	baai	hier,	een	lang	breed	strand	daar	
of	een	smal	strand	verscholen	achter	een	
mooie	 duinpartij.	 De	 Costa	 del	 Sol	 heeft	
alle	 soorten	 stranden	voor	 je	 klaar	 liggen.	
En	wij	geven	je	hier	wat	inspiratie	van	oost	
naar	west.

1. Playa de Maro in Nerja
Nerja,	beroemd	om	zijn	grotten,	ligt	op	50	
kilometer	ten	oosten	van	Málaga.	Vanwe-
ge	 het	 bergachtige	 achterland,	 de	 uitlo-
pers	 van	 de	 Sierra	 Nevada,	 is	 de	 kustlijn	

in	 dit	 gedeelte	 van	 de	 provincie	 er	 grillig	
met	prachtige	stranden	en	baaien.	Slechts	
weinig stranden aan de Costa del Sol kun-
nen	bijvoorbeeld	tippen	aan	het	strand	van	
Maro.	 Het	 wordt	 beschouwd	 als	 een	 van	
de beste stranden van Spanje vanwege 
het	 kristalheldere	 water.	 Doordat	 het	 ver-
scholen	ligt	tussen	hoge	rotspartijen	kun	je	
er	mooie	tochtjes	maken	naar	mysterieuze	
zeegrotten	 per	 kajak.	 Het	 water	 is	 uiterst	
helder.	Een	gegeven	dat	veel	snorkelaars	
en	duikers	aantrekt.

2. Playa de Burriana in Nerja
Het strand van Burriana ligt eveneens in 
de	 populaire	 badplaats	 Nerja.	 Een	 idylli-
sche	 plek	 met	 meer	 dan	 800	 meter	 aan	
fijn	goudkleurig	zand.	Toeristen	komen	hier	
niet	 alleen	 af	 op	 het	 mooie	 strand,	 maar	
ook op de levendige promenade met al-
lerlei	 restaurants,	 gezellige	 terrassen	 en	
winkels.	Voor	de	actieveling	is	er	bovendien	
een	zeer	divers	aanbod	van	watersporten.	
Denk	hierbij	aan	waterfietsen,	jetskiën,	ka-
jakken	en	zelfs	duiken	en	snorkelen.

3. Playa la Cala del Moral in Rincón de la 
Victoria
Playa la Cala del Moral is een breed strand 
met	een	lengte	van	meer	dan	1	kilometer	
en een gemiddelde breedte van 40 me-
ter.	 Het	 strand	 is	 gemakkelijk	 toegankelijk	

en	 heeft	 tal	 van	 faciliteiten.	 Voor	
kinderen liggen er speeltuinen en 
een	drijvend	waterpark	waar	ze	hun	
zinnen	kunnen	verzetten.	Een	deel	
van	de	‘Senda	Litoral’,	het	pad	direct	
langs de zee dat de volledige kust-
lijn	 van	 de	 provincie	 Málaga	 volgt,	
loopt	hier.	Je	kunt	zelfs	naar	de	stad	
Málaga	wandelen	 op	 ongeveer	 10	
kilometer	afstand.

N I E U W S  U I T  S PA N J E
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4. Playa Bil-Bil in Benalmádena
We gaan door naar Benalmádena en ko-
men	 bij	 het	 strand	 van	 Bil-Bil.	 Het	 is	 een	
geliefd strand voor de inwoners van deze 
badplaats	 vanwege	 de	 centrale	 ligging.	
Het strand is ongeveer 400 meter lang en 
20	 meter	 breed	 en	 bevat	 donker	 en	 fijn	
zand.	 De	 zee	 loopt	 niet	 te	 steil	 af	 en	 dat	
maakt	het	strand	ook	geschikt	voor	gezin-
nen	met	jonge	kinderen.	Achter	het	strand	
ligt een mooie promenade om uitgebreid 
te	 flaneren.	Wandel	 bijvoorbeeld	 door	 tot	
de	 bruisende	 jachthaven	 Puerto	 Marina	
met	tal	van	winkels,	horecagelegenheden	
en	het	aquarium	Sealife.	Bovendien	kun	je	
het	 culturele	 centrum	 kasteel	 Bil-Bil	 be-
zoeken.

5. Playa del Castillo in Fuengirola
Playa	del	Castillo	ligt,	hoe	kan	het	ook	an-
ders,	aan	de	voet	van	het	Sohail-kasteel	in	
Fuengirola.	Dit	domineert	vanaf	een	heuvel	
de	 westelijke	 skyline	 van	 van	 Fuengirola.	
Vlakbij ligt de monding van de gelijknami-
ge	 rivier.	 Dit	vormt	 tegelijkertijd	 een	 mooi	
park	waar	je	waterfietsen	kunt	huren,	langs	
een	 zipline	 de	 rivier	 oversteken,	 tafelten-
nissen	en	fietsen.	Ook	ligt	het	grote,	over-
dekte	winkelcentrum	Miramar	heel	dichtbij.
Zomers	worden	in	en	bij	het	kasteel	con-
certen	en	andere	evenementen	georgani-

seerd.	Verder	is	het	meestal	een	rustig	
strand.	 Het	 strand	 krijgt	 al	 jaren	 een	
blauwe vlagvermelding vanwege de 
goede	 condities	 van	 het	 water	 en	 de	
omgeving.	 Een	 klein	 gedeelte	 is	 ge-
schikt	gemaakt	voor	honden.	Heb	je	zin	
in	een	wandeling,	dan	loop	je	een	paar	
kilometer	 oostwaarts	 en	 ben	 je	 in	 het	
drukke	centrum	van	Fuengirola.

6. Strand van Artola-Cabopino in Mar-
bella

Op	dit	strand,	dat	aan	de	oostkant	van	de	
gemeente	 Marbella	 ligt,	 zul	 je	 een	 sterke	
verbondenheid	met	de	natuur	ervaren.	Dat	
komt	doordat	het	mooi	verscholen	ligt	tus-
sen een grote duinpartij en de Middelland-
se	Zee.	De	duinen	zijn	uitgeroepen	tot	be-
schermde	culturele	ruimte.	De	bijzondere	
omgeving zorgt voor een gevoel dat je in 
een andere wereld bent dan elders aan de 
kust.	 Het	witte	 zand	 en	 het	 kristalheldere	
water	maken	het	perfect	om	met	het	gezin	
van	te	genieten.	In	de	jachthaven	van	Ca-
bopino	zijn	leuke	restaurantjes.

7. Strand van Real Zaragoza in Marbella
Het strand van Real de Zaragoza ligt op 
13	km	van	Marbella	in	de	gelijknamige	ur-
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banisatie.	Met	zijn	1.700	meter	is	
het	een	van	de	langste	stranden	
in	de	provincie	Málaga.	Allemaal	
goudkleurig	 en	 fijn	 zand.	 Hoe-
wel	 het	 als	 een	 van	 de	 beste	
stranden in dit gebied wordt 
beschouwd,	 hoort	 het	 niet	 bij	
de doorgaans drukste stranden 
langs	 de	 kust.	 De	 sportieveling	
kan	 met	 zijn	 voeten	 door	 het	
water	een	wandeling	van	13	kilo-
meter	maken	tot	in	het	centrum	
van	 Marbella.	 Ondanks	 dat	 het	
er	relatief	rustig	is,	vind	je	er	dou-
ches,	strandbars	en	hier	en	daar	
kun	je	strandbedden	huren.

8. Playa del Cristo in Estepona
Dit	strand	ligt	in	een	700	meter	lange	baai	
waar	 sinds	 2019	 ook	 een	 Blauwe	 Vlag	
wappert.	Het	strand	ligt	 in	het	zuidweste-
lijke	deel	van	Estepona,	naast	de	jachtha-
ven.	 Het	 heeft	 donker	 zand	 en	 het	 water	
is	 er	 schoon	 en	 relatief	 kalm.	 Langs	 het	
strand	liggen	verschillende	speelplaatsen	
en veldjes met bomen die in de zomer 
voor	 hoognodige	 en	 natuurlijke	 schaduw	
zorgen.	 Het	 is	 een	 ideaal	 strand	voor	 ge-
zinnen.	Door	de	korte	afstand	ten	opzichte	
van	 het	 centrum	van	 de	 stad	 kun	 je	 daar	
ook gezellig naar toe wandelen
.	

De meest gebruikte letter, 
het langste woord en ande-
re weetjes over het Spaans
Bijna	 de	 helft	 van	 de	 teksten	 (45	
procent)	 in	 het	 Spaans	 wordt	 ge-
vormd	 door	 klinkers,	 ‘cosa’	 is	 het	
meest gebruikte woord en de let-
ter	‘w’	is	als	laatste	toegevoegd	aan	

het	 abecedario,	 het	 Spaanse	 alfa-
bet.

Deze	 en	 andere	 wetenswaardigheden	 -	
zoals	het	feit	dat	‘e’	en	niet	‘a’	de	meest	ge-
bruikte	letter	in	het	Spaans	is,	dat	‘oía’(hoor-
de)	het	enige	woord	is	dat	drie	lettergrepen	
vormt	 met	 drie	 letters	 en	 dat	 ‘murciélago’	
(vleermuis),	dat	een	van	de	weinige	woor-
den	is	die	alle	vijf	de	klinkers	bevat,	vroeger	
‘murciégalo’	was-	zijn	enkele	van	de	‘gehei-
men’	van	de	Spaanse	taal	die	 in	het	boek	
‘Nunca	 lo	 hubiera	 dicho’	 (Dat	 had	 ik	 nooit	
gedacht)	verzameld	zijn.	

Het	 boek,	 dat	 behoort	 tot	 een	 nieuwe	 lijn	
over	taal,	is	met	steun	van	de	Real	Acade-
mia	Española	en	de	Asociación	de	Acade-
mias	de	la	Lengua	Española,	en	onder	lei-
ding	van	de	academica	Soledad	Puértolas	
tot	stand	gekomen.

Wat is de meest gebruikte letter in het 
Spaans? 
Het	 Spaanse	 alfabet	 (abecedario)	 kent	 27	
letters	 en	 30	 verschillende	 klanken.	 Dit	
komt	door	de	ch	(che),	de	LL	(elle),	de	zach-
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te	 R	 en	 de	 harde	 R.	 Het	 Spaanse	 alfabet	
kent	tevens	een	unieke	letter,	die	bijna	een	
merk	is	geworden:	de	Ñ.

De	meest	gebruikte	letter	in	het	Spaans	is	
de	‘e’,	gevolgd	door	de	‘a’	en,	op	de	derde	
plaats,	ook	een	klinker,	de	‘o’.	De	medeklin-
kers	 ‘s’	 en	 ‘r’	 maken	 de	 top	 vijf	 compleet.	
Aan	 het	 andere	 eind	 van	 het	 spectrum	
staan	de	‘x’,	‘k’	en	‘w’,	die	het	minst	worden	
gebruikt.	
Volgens	sommige	studies	zijn	45%	van	de	
letters	in	een	Spaanse	tekst	klinkers.	

Er bestaan woorden die alle klinkers be-
vatten:	 naast	 het	 vaak	 genoemde	 voor-
beeld	 ‘murciélago’	 (vleermuis)	 zijn	 dat	
bijvoorbeeld	 	 ‘auténtico’	 (echt,	 authentiek,	
‘estimulador’	 (stimulator,	 stimulerend)	 of	
‘euforia’,	(euforie,	gelukzaligheid)		waarvan	
het	laatste	woord	de	minste	medeklinkers	
nodig	heeft,	slechts	twee.	

Langste woord en andere leuke weetjes
Het	 langste	 woord	 in	 het	 woordenboek	
van	 de	 Spaanse	 taal:	 is	 	 ‘electroence-
lalografista’	 (elektroencelograaf)	 met	 23	
letters.	 Het	 woord	 ‘ferrocarrilero’	 (spoor-
wegbeambte)	 bevat	vijf	 keer	 de	 letter	 ‘R’’.	
Naast	‘cosa’	(ding)	wordt	ook	‘realizar’,	(ma-
ken,	realiseren)	vaak	gebruikt.	Met	andere	
woorden: dit zijn de termen die kunnen 
worden	 omschreven	 als	 de	 meest	 ‘plu-
riempleados’	 (met	 meerdere	 betekenis-
sen)	van	de	Spaanse	taal.	

De typische Spaanse ñ, ! en ¿
Het	 boek	 wijdt	 een	 van	 de	 hoofdstukken	
aan	de	letter	‘ñ’,	de	vijftiende	letter	van	het	
alfabet,	 waarvan	 het	 bestaan	 werd	 be-
dreigd	 en	 die	 een	 politieke	 en	 juridische	
strijd om te kunnen voortbestaan moest 

voeren.	 In	 1991	 stelde	 de	 Europese	 Ge-
meenschap	 de	 Spaanse	 wetten	 aan	 de	
kaak	die	de	aanwezigheid	van	de	letter	op	
in	Spanje	in	de	handel	gebrachte	toetsen-
borden	waarborgden.	

De letter is ontstaan toen kopiisten in de 
middeleeuwen afkortingen gebruikten om 
tijd en ruimte te besparen in woorden met 
een	dubbele	‘n’,	waarbij	ze	de	medeklinker	
vereenvoudigden door er een streepje over 
te	zetten.	Deze	tendens	werd	nog	versterkt	
door	de	orthografie	van	Alfonso	X	de	Wijze	
en	Nebrija,	die	de	letter	al	als	zelfstandige	
letter	hadden	opgenomen.	

Twee jaar later verzekerde de Spaanse re-
gering	 de	 aanwezigheid	 ervan	 in	 een	 Ko-
ninklijk	 Besluit.	 Net	 als	 het	 omgekeerde	
vraagteken	 aan	 het	 begin	 van	 een	 vraag	
en	het	gebruik	van	een	uitroepteken	in	een	
uitroep,	 valt	 het	 in	 de	 categorie	 culturele	
uitzonderingen.

Uve doble
De	 laatste	 letter	 die	 aan	 het	 Spaanse	 al-
fabet werd toegevoegd was de dubbele 
V.	Deze	uve	doble	werd	pas	in	1969	in	het	
Spaanse	 alfabet	 opgenomen,	 en	 wel	 als	
een	buitenlandse	letter,	aangezien	hij	door	
leenwoorden	 in	 de	 Spaanse	 taal	 terecht-
kwam.	 De	 ‘w’	 functioneert	 soms	 als	 een	
klinker	 in	 veel	 woorden	 uit	 het	 Engels	 of	
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de	oosterse	talen,	maar	kan	ook	als	een	
medeklinker	 gebruikt	 worden,	 zoals	 in	
het	uit	het	Duits	afkomstige	woord	‘wolf-
ramio	(wolfraam).

Wachtlijst operaties nog 
nooit zo lang geweest
Sinds de operatiestop tijdens de 
pandemie	 doen	 chirurgen	 hun	
best	 om	 de	 wachtlijsten	 en	 -tij-
den voor operaties korter te ma-
ken.	Toch	stonden	er	niet	eerder	
in	 de	 geschiedenis	 van	 Spanje	
zoveel	mensen	op	een	wachtlijst	
om	geopereerd	te	worden.	

De	 wachtlijst	 voor	 operaties	 in	 openbare	
ziekenhuizen	in	Spanje	wordt	met	de	dag	
langer.	 Tijdens	 de	 pandemie	 werd	 er	 een	
stop	geplaatst	op	planbare	operaties.	Sinds	
het	weer	rustiger	is	in	de	ziekenhuizen,	pro-
beren	chirurgen	een	inhaalslag	te	maken.

Recordaantal mensen op wachtlijst in 
Spanje
Toch	is	dit	makkelijker	gezegd	dan	gedaan.	
Op	 31	 december	 2021	 waren	 er	 706.740	
mensen	in	Spanje	aan	het	wachten	op	een	
operatie.	Sinds	deze	cijfers	sinds	2003	wor-
den	bijgehouden,	was	de	wachtlijst	niet	zo	
lang.	Deze	wachtlijst	overtreft	zelfs	het	aan-
tal	van	eind	2020,	het	jaar	waarin	de	zorg	in	
Spanje	verlamd	raakte	door	de	coronapan-
demie.	 Op	 31	 december	 2020	 stonden	 er	
56.861	mensen	minder	op	de	wachtlijst.

Meer wachtenden maar kortere wachttijd 
Het	 Ministerie	 van	 Volksgezondheid	 in	
Spanje	maakte	de	cijfers	van	de	wachtlijs-
ten	voor	de	zorg	begin	mei	bekend.	Op	dit	

moment	bedraagt	de	gemiddelde	wachttijd	
voor	 een	 chirurgische	 ingreep	 in	 Spaanse	
openbare	 ziekenhuizen	 123	 dagen.	 Hoewel	
de	wachtlijst	momenteel	langer	is,	is	de	ge-
middelde	wachttijd	wel	32	dagen	korter	dan	
een	jaar	geleden.

Op welke operaties moeten Spanjaarden 
het langst wachten?
De	 gemiddelde	 wachtlijst	 en	 wachttijd	 om	
geopereerd	 te	 worden	 verschillen	 wel	 per	
soort	operatie.	Het	specialisme	dat	in	Span-
je	de	grootste	achterstand	kent,	met	177.239	
mensen	 op	 de	 wachtlijst,	 is	 traumatologie	
(als	gevolg	van	ongevallen	of	geweld).	Daar-
na	 komt	 oogheelkunde	 met	 150.355	 wach-
tenden	en	algemene	chirurgie	en	spijsverte-
ringsaandoeningen	met	132.440	mensen	op	
de	wachtlijst.

In welke regio worden patiënten het snelst 
geholpen?
De	lengte	van	de	wachtlijsten	verschilt	niet	al-
leen	per	aandoening,	ook	is	het	zo	dat	men-
sen	in	de	ene	regio	sneller	geholpen	kunnen	
worden	 dan	 in	 de	 ander.	 Zo	 is	 de	wachtlijst	
het	 langst	 in	 Catalonië	 en	 in	Andalusië	 met	
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respectievelijk	 154.799	 en	 122.959	 wach-
tenden.	 Hoewel	Aragón	 een	van	 de	 kor-
tere	wachtlijsten	heeft,	moeten	inwoners	
van	 deze	 Spaanse	 regio	 wel	 het	 langst	
wachten	 voordat	 ze	 aan	 de	 beurt	 zijn.	
Aragón	 kent	 namelijk	 een	 gemiddelde	
wachttijd	 van	 183	 dagen.	 In	 Baskenland,	
Madrid	en	Galicië	zijn	mensen	het	snelst	
aan	 de	 beurt	 met	 gemiddelde	 wachttij-
den	van	tussen	de	70	en	80	dagen

Gebrek aan waterzuivering
Spanje voldoet opnieuw niet aan de 
Europese normen rond waterzuive-
ring.	Het	nieuwe	dossier	dat	door	de	
Europese Commissie is geopend 
omvat lozingen in Cártama en de ver-
traging	in	Álora	en	Pizara,	alle	drie	in	
de	provincie	Málaga.

Boete rond vier lozingsgebieden
Het	kostte	de	staatskas	en	de	Andalusische	
regering bij de eerste overtreding van de 
provincie	12,3	miljoen	euro	aan	boetes.	Deze	
betrof	 vier	 lozingsgebieden	 in	 Coín,	 Nerja,	
Estepona	-	reeds	gecorrigeerd	-	en	Alhaurín	
el	Grande.

Nog drie jaar met lozingen
In	het	tweede	dossier	horen	ook	Bajo	Guadal-
horce,	 waaronder	 Álora,	 Pizarra	 en	 Cártama	
bij	 133	 stedelijke	 agglomeraties	 (gemeenten	
of	bevolkingscentra)	uit	het	hele	land.	De	eer-
ste	twee	steden	behandelen	hun	afvalwater	
al	sinds	mei	2019.	Cártama	viel	daar	vanwege	
het	inwonertal	toen	nog	buiten.	Toch	blijft	het	
afval	 van	 die	 stad	 de	 rivier	 de	 Guadalhorce	
vertroebelen,	 samen	 met	 dat	 van	 Alhaurín	
el	 Grande.	 Pas	 wanneer	 de	 grootstedelijke	
zuiveringsinstallatie	 van	 Málaga-Norte	 ge-
reed	is,	komt	daar	een	einde	aan.	Het	laatste	

N I E U W S  U I T  S PA N J E

nieuws	hierover	is	dat	dat	dit	in	de	tweede	
helft	van	 2025	 zal	 zijn.	 Nog	 drie	 jaren	 met	
lozingen	dus..

Andere plaatsen die hun zuivering niet op 
orde hebben
Naast	 Bajo	 Guadalhorce	 staan	 er	 volgens	
de krant SUR drie stedelijke gebieden van 
Sevilla	 en	 andere	 Andalusische	 steden	
zoals	 Úbeda,	 La	 Línea	 de	 la	 Concepción,	
Morón	 de	 la	 Frontera	 of	 Sanlúcar	 de	 Ba-
rameda	op	de	lijst.	Ook	agglomeraties	van	
hoofdsteden	 zoals	 León,	 San	 Sebastián,	
het	 zuiden	 van	 Madrid,	 Cáceres,	 Badajoz,	
Palencia,	 Salamanca,	 Segovia,	 Soria,	 Val-
ladolid	en	Zamora	worden	genoemd.

Bovenstaande betekent dat de overtreding 
al	16	 jaar	duurt.	De	EC	wil	dat	het	Hof	van	
Justitie	van	de	Europese	Unie	hierover	uit-
spraak	doet.	Bij	een	(voorzienbare)	veroor-
deling	kunnen	de	rechters	de	bijbehorende	
sanctie	opleggen.

Geen overtuigend antwoord van Spanje
Naar aanleiding van de administratieve pro-
cedure	 die	 in	 december	 2016	 begon	 met	
een dagvaardingsbrief reageerde Spanje 
met een rapportage over de status van elk 
project.	Dat	antwoord	vond	de	EC	niet	over-
tuigend.
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Guinness taart
 van de chefkok van Vino Mio

Voor het deeg:
• 250	ml	zwart	bier	(Guinness)
• 250	gr	roomboter
• 75	gr	cacaopoeder
• 400 gr witte suiker
• 140	ml	room
• 2	eieren
• 1	theelepel	vanille
• 250	gr	bloem	(harina	de	fuerza	-	glutenrijk)
• 2,5	theelepels	bicarbonaat

Verwarm	 het	 bier	 met	 de	 boter	 en	 meng	
het	 goed.	 In	 andere	 schaal	 meng	 de	 cacao,	
suiker,	bloem,	vanille	en	bicarbonaat.
In	 weer	 andere	 schaal	 meng	 de	 room	 met	
de	 eieren.	 Voeg	 alles	 bij	 elkaar	 en	 vul	 de	
vorm(en).	 Plaats	 in	 de	 voorverwarmde	 oven	
op	180º	gedurende	50	minuten

Voor de witte frosting:
•  360 ml room
• 	150	gr	glass	suiker
• 	300	gr	kaascrème

Klop	de	room	stijf	en	voeg	de	suiker	en	crème	
langzaam	 toe	 om	 de	 stijfheid	 te	 behouden.	
Als	de	basistaart	volledig	afgekoeld	is,	smeer	
dit	mengsel	erop	en	er	omheen.

Royal Beach bar 
& Restaurante 
Urb. Royal Beach, 
Sitio de Calahonda
29650 Mijas Costa
Tel. 952 933 033
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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

MASSAGETHERAPIE
AnnA Dorenbos, Massage Practice Tendo M 632 972 680

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.

BELANGRIJKE ADRESSEN
WAAR  NEDERLANDS  WORDT GESPROKEN
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We	konden	tijdens	het	koffie-	en	theezetten	
even	 rustig	 om	 ons	 heen	 	 kijken	 en	 direct	
vielen	 ons,	 naast	 de	 2	 prachtige	 poezen	
die	 Nina	 en	 Bhumibol	 (vernoemd	 naar	 de	
geliefde	 overleden	 koning	 van	 Thailand)	
heten,	 de	 bijzondere	 schilderijen	 op.	 2	
Kleurrijke	 schilderijen,	 die	 Sabine	 tijdens	
een	 vakantie	 met	 haar	 dochter	 naar	 de	
Dominicaanse	 Republiek	 had	 aangeschaft	
en	 3	 schilderijen	 van	 de	 hand	 van	 haar	
vader,	die	in	2020	overleden	is.

Else kent Sabine als de deskundige reisgids 
van	 de	 excursies	 van	 de	 NCCS,	 maar	 wil	

nu	graag	weten	hoe	ze	eigenlijk	 in	Spanje	
terecht	is	gekomen.

Sabine vertelt dat ze als enig kind is 
opgegroeid	in	een	hotel	aan	de	Leidsekade	
in	Amsterdam,	dat	vroeger	een	pension	van	
haar	 oma	was	 en	 later	 als	 hotel	 is	 gerund	
door	 haar	 ouders.	 Het	 heette	 toen	 Hotel	
Mondial,	 maar	 tegenwoordig	 is	 het	 Hotel	
Quentin,	het	enige	pand	aan	de	Leidsekade	
met	een	voortuin.
Sabine	 volgde	 het	 VWO	 aan	 het	 Ir.	 Lely	
Lyceum	 aan	 de	 Keizersgracht	 	 en	 haar	
pakket	 bestond	 uit	 de	 talen	 Nederlands,	
Duits,	 Engels,	 Frans	 en	 Spaans	 en	

Else	 en	 ik	 hadden	 ons	 al	 voorbereid	 op	 een	 zoektocht	 naar	 een	
parkeerplek	 in	 Torremolinos	 en	 waren	 dus	 blij	 verrast,	 dat	 we	
gewoon	voor	 de	 deur	 	van	 het	 moderne	 appartementengebouw	

konden	 parkeren.	 Wat	
woont Sabine in een 
mooie,	 ruim	 opgezette	
wijk en wat werden we 
hartelijk	 door	 haar	 en	
haar	 2	 Siamese	 poezen	
ontvangen.	 Else	 moest	
een keuze maken 
uit	 vele	 soorten	 thee	
(kurkuma,	 mint,	 gember,	
olijfblaadjes) en er werd 
een	 schaal	 met	 dikke	
plakken	 cake	 voor	 onze	
neus	 gezet,	 die	 we	
natuurlijk niet konden 
weerstaan.	

HET VERHAAL VAN 
SABINE BOSSAERS
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verder	 Geografie,	 Geschiedenis	 en	
Kunstgeschiedenis.	

Na	haar	middelbareschoolopleiding	mocht	
ze	 op	 haar	 19e	 een	 jaar	 Spaans	 studeren	
aan	 de	 Universiteit	 naast	 het	 Picasso	
Museum	 in	 Malaga.	 Na	 dit	 jaar	 moest	 ze	
kiezen.	 Of	 ze	 ging	 terug	 naar	 Nederland	
om een studie Tolk/Vertaler te volgen 
óf	 ze	 bleef	 in	 Spanje,	 waar	 ze	 kon	 gaan	
werken	 voor	 de	 hotelgroep	 Meliá	 Sol	 als	
entertainer	voor	kinderen.		Als	dochter	van	
een	 avontuurlijke	 vader,	 die	 o.a.	 gevaren	
had	 en	 een	 tante	 die	 naar	 Australië	 was	
geëmigreerd,	 was	 de	 keuze	 niet	 moeilijk.	
Ze	bleef	in	Spanje	.	Sabine	promoveerde	al	
gauw tot Head Entertainment en verkaste 
van	Torremolinos	naar	Cádiz,	waar	ze	aan	de	
slag	 ging	 als	 public	 relations	 medewerker	
in	het	gerenommeerde	hotel	Atlanterra	Sol.	

Daar er veel Duitse gasten waren en 
niemand	 goed	 Duits	 sprak,	 werd	 Sabine	
aangesteld als Duitssprekende gids voor 
excursies	 naar	 o.a.	 Ronda	 en	 Marokko.	
Hier	 besloot	 ze	 in	 1987	 om	 zich	 verder	 te	
verdiepen	in	het	gids	zijn,	vooral	omdat	haar	
passie	altijd	al	geschiedenis	en	kunst	was.	
Dit	 zit	 ook	 al	 in	 de	 familie,	want	 haar	 nicht	
Katja	 Bossaers	 is	 historicus	 en	 schrijfster	
van	vele	boeken.

In	 Cádiz	 heeft	 Sabine	 ook	 haar	 Spaanse	
man	 leren	 kennen,	 waarmee	 ze	 later	 ook	
naar	 Nederland	 is	 verhuisd,	 waar	 in	 1991	
hun	 dochtertje	 Desiree	 geboren	 is.	 Ze	
bleven	de	eerste	jaren	van	Desiree´s	leven	
in	 Nederland,	 omdat	 Sabine	 wilde	 dat	 ze	
de	 Nederlandse	 taal	 goed	 zou	 leren.	 In	
1995	 is	 ze,	 nadat	 haar	 huwelijk	 gestrand	
was,	 	 samen	 met	 haar	 dochtertje	 weer	
teruggekeerd	naar	Spanje.

Vanaf	 1996	 werkte	 ze	 als	 begeleidend	

gids	 en	 in	 2000	 behaalt	 ze	 het	 officiële	
diploma	tot	bevoegd	gids,	eerst	alleen	voor	
Andalusië,	 later	 ook	 voor	 heel	 Spanje.	 Als	
buitenlander	 moet	 je	 meer	 diploma´s	 	 (6)	
halen	 om	 officieel	 gids	 te	worden,	 dan	 als	
Spanjaard,	 waardoor	 het	 een	 nog	 grotere	
prestatie	is.

Als	gids	ben	je	nooit	uitgeleerd,	wat	duidelijk	
te	zien	is	aan	de	boekenkast	van	Sabine,	die	
vol staat met boeken vol  informatie over 
Spanje	en	het	immense	culturele	erfgoed.	

Sabine werkt nu als zelfstandig gids voor 
grote Nederlandse en internationale 
reisorganisaties.	Ze	wil	zich	nu	echter	naast	
groepen	 ook	 specialiseren	 in	 individuele	
reizigers,	echtparen,	families	etc.		Door	haar	
enorme kennis zal een bezoek aan één van 
de	 	 Andalusische	 bezienswaardigheden	
zeker	een	hele	andere	dimensie	krijgen.	

Sabine	 doet	 ook	 rondreizen	 door	 heel	
Spanje	 en	 Portugal.	 	 Voor	 de	 belangrijke	
monumenten	 buiten	 Andalusië	 maakt	 ze	
wel gebruik van een plaatselijke gids en 
vertaalt	de	uitleg	dan	naar	het	Nederlands.

Als ze bijvoorbeeld met een groep naar 
Ronda	 gaat,	 bestaat	 die	 niet	 alleen	 uit	
Nederlanders,	 maar	 ook	 uit	 Duitsers,	
Engelsen,	 Fransen	 etc.	 Ze	 moet	 dan	 haar	
verhaal	 in	 verschillende	 talen	 houden	 en	
vragen	 beantwoorden	 in	 de	 diverse	 talen.	
Dat	 switchen	 van	 de	 ene	 taal	 naar	 de	
andere	lijkt	me	zó	ontzettend	moeilijk.	Petje	
af Sabine! Het beroep van gids is dus zeer 
intensief.	Je	moet	de	excursie	van	te	voren	
natuurlijk	 goed	 voorbereiden.	 Vandaar	 al	
die	 boeken	 in	 haar	 boekenkast,	 maar	 ook	
onderweg	 neemt	 ze	 iedere	 avond	 het	
programma voor de volgende dag grondig 
door.
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Annelies	 vraagt	 zich	 dan	 ook	 af,	 hoe	
ze	 dat	 allemaal	 heeft	 kunnen	 doen	 als	
alleenstaande	 moeder.	 	 Vooral	 de	 lange	
schoolvakantie	 in	 de	 zomer	 lijkt	 een	 hele	
uitdaging.	Als	Sabine	in	het	weekend	moest	
werken,	 ging	 Desiree	 vaak	 mee	 en	 in	 de	
zomervakantie	 ging	 het	 meisje	 alleen	 per	
vliegtuig	 naar	 Luxemburg	 waar	 opa	 en	
oma	 waren	 en	 een	 nicht	 van	 haar	 vader	
woonde.	Ze	runde	daar	een	bungalowpark	
en	 camping,	 waar	 de	 vader	 van	 Sabine	
graag	 hielp	 nadat	 het	 hotel	 in	Amsterdam	
verkocht	 was.	 Met	 Desiree	 hoeven	 we	
dus	 geen	 medelijden	 te	 hebben.	 Die	 had	
geweldige	vakanties.

Maar	 waar	 gaat	 Sabine	 het	 liefste	 heen	
als	 ze	 vakantie	 heeft,	 vraagt	 Else	 haar.	
Haar	 voorkeur	 gaat	 uit	 naar	 Italië.	 Ze	
kwam vroeger vaak in Rome omdat de 
beste	 vriendin	 van	 haar	 moeder	 in	 1950	
met een Italiaan getrouwd was en daar 
heeft	 ze	 fijne	 herinneringen	 aan.	 De	 kunst	
en	 geschiedenis	 van	 Italië	 zijn	 altijd	 haar	

favorieten	 geweest.	
Vandaar	 haar	 liefde	
voor	dit	land.

Daar Sabine al zo lang 
in Spanje woont en 
helemaal	 ingeburgerd	
is,	 kan	 ze	 ons	 als	 geen	
ander vertellen wat 
het	 verschil	 tussen	
Nederlanders en 
Spanjaarden	is.	Volgens	
haar	zijn	de	Spanjaarden	
veel	 socialer,	 ze	 kijken	
naar elkaar om en de 
familiebanden zijn veel 
hechter.	 	 De	 Spaanse	
mensen zijn ook veel 
positiever	 ingesteld,	
want Nederlanders 
willen nog wel eens iets 

te	klagen	hebben.	

Ze	 heeft	 ook	 de	 Spaanse	 eetgewoontes	
helemaal	 omarmd.	 Ze	 eet	 ‘s	 middags	 een	
uitgebreide	 warme	 maaltijd	 en	 ‘s	 avonds	
alleen	nog	iets	lichts.	Aardappelen	met	jus	
eet	ze	nog	maar	heel	zelden.

Ze	 heeft	 door	 haar	 dochter	 ook	 ervaring	
met	 het	 Spaanse	 onderwijssysteem	 en	 ze	
is	daar	heel	tevreden	over.	Ze	moet	echter	
wel	 de	 kanttekening	 plaatsen,	 dat	 haar	
dochter	vanaf	haar	vijfde	op	een	privéschool	
heeft	 gezeten,	 	 waar	 toen	 al	 Engelse	 les	
werd	 gegeven.	 Er	 is	 ook	 nog	 respect	
voor	 de	 leraren.	 	 Daar	 alle	 Nederlanders	
altijd	 klagen	 over	 het	 	 ”mañana”	 gedrag	
van	 de	 Spanjaarden,	 vragen	 we	 haar	 daar	
natuurlijk	 ook	 nog	 even	 naar.	 Ze	 heeft	 die	
ervaring	binnen	het	toerisme	totaal	niet.	De	
excursiebussen	 zijn	 altijd	 op	 tijd	 en	 als	 er	
iemand	te	laat	is,	dan	is	het	altijd	een	toerist.
Gaat Sabine nog wel eens naar Nederland? 
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Ja	hoor,	gemiddeld	2	keer	per	 jaar	en	dan	
vooral	 naar	 Amsterdam,	 om	 lekker	 te	
slenteren door de binnenstad en langs de 
grachten.

Else	vraagt	of	ze	nog	een	paar	leuke,	gekke	
of	vervelende	ervaringen	met	ons	wil	delen.
Over	haar	werk	kan	ze	wel	een	dik	boekwerk	
schrijven.	

Ze maakte een groepsrondreis door 
Andalusië	met	als	hoogtepunt	natuurlijk	de	
steden	Sevilla,	Cordoba	en	Granada.	Op	de	
voorlaatste	dag	bezoeken	ze	het	Alhambra	
en	vraagt	één	van	de	deelnemers	“Juffrouw	
wanneer gaan we nu eindelijk eens 
gebouwen	 bezoeken	 uit	 de	 Arabische	
tijd”	 Op	 dat	 moment	 denkt	 ze	 wel	 “hang	
mij	 maar	 op,	 er	 is	 helemaal	 niets	van	 mijn	
verhalen	bij	hem	binnengekomen”

Er	komt	echter	een	dikke	glimlach	op	haar	
gezicht	als	ze	denkt	aan	een	excursie	naar	
Gibraltar.	Eén	van	de	heren	droeg	een	grote	
pet,	maar	één	van	de	beruchte	aapjes	daar,	
trekt	 hem	 van	 zijn	 hoofd	 en	 rent	 er	 mee	
weg.	 De	 man	 er	 achteraan	 en	 ja	 hoor,	 hij	
krijgt	de	pet	weer	te	pakken.	Helemaal	blij	
zet	hij	de	pet	weer	op,	maar	dat	was	maar	
heel	kort,	want	de	pet	stonk	zo	van	het	kwijl	
van	de	aap,	dat	hij	hem	echt	niet	meer	op	
kon.

Ook	 Sabine	 heeft	 natuurlijk	 de	 Covid	
maatregelen	aan	den	lijve	ondervonden.	Ze	
liep	14	maart	2020	met	een	groep	in	Ronda,	
toen	de	lockdown	werd	aangekondigd.	De	
volgende	 dag	 zou	 ze	 een	 excursie	 door	
Malaga	 doen,	 maar	 dat	 mocht	 niet	 meer.	
Ze	heeft	wel	ondersteuning	gehad	van	de	
Spaanse	regering		en	hoefde	de	Seguridad	
Social	niet	te	betalen.	Deze	uitkering	kreeg	
je	echter	alleen,	als	je	nergens	schulden	had	
en	altijd	op	tijd	betaald	hebt.		Sabine	heeft	

er gelukkig deze nare periode mee kunnen 
overbruggen	en	is	nu	weer	volop	in	bedrijf.	
Ze merkt wel dat er weer annuleringen 
binnenkomen,	maar	nu	vanwege	de	oorlog	
in	 de	 Oekraïne.	 De	 mensen	 zijn	 dan	 toch	
bang	om	van	huis	te	gaan	en	te	vliegen.	

Heb je nog wel tijd over voor eventuele 
hobby’s?	 In	 het	 seizoen	 werkt	 ze	 van	 ‘s	
ochtends	 	 8	 tot	 ‘s	 avonds	 7	 uur	 en	 dan	 is	
het	 alleen	 nog	 eten	 en	 slapen.	Tijdens	 de	
schaarse	 vrije	 dagen	 moeten	 er	 natuurlijk	
de	 noodzakelijke	 dingen	 gedaan	 worden,	
zoals	 schoonmaken,	 boodschappen	 doen	
en dan probeert ze gezond te koken en 
maaltijden in te vriezen  voor de dagen dat 
ze	geen	tijd	heeft.	

Maar	koken	is	zeker	een	hobby	en	ze	maakt	
tripjes	met	haar	dochter,	waar	ze	een	hele	
goede	 band	 mee	 heeft.	 Ze	 bezoekt	 ook	
regelmatig	culturele	voorstellingen.	Else	is	
gek	 op	 Flamenco	 en	vraagt	waar	volgens	
Sabine de beste voorstellingen worden 
gegeven.	 	 Sabine	 hoeft	 niet	 lang	 na	 te	
denken	 en	 noemt	 het	 Flamenco	 Museo	
Sevilla met de dansgroep van Cristina 
Hoyos	 in	 el	 Barrio	 de	 Santa	 Cruz.	 Ik	 weet	
zeker,	dat	Else	daar	binnenkort	te	vinden	is.

Ik	hoop	dat	 ik	met	dit	verhaal	heb	kunnen	
overbrengen,	 wat	 een	 bijzondere,	
intelligente,	 enthousiaste,	 en	 energieke	
vrouw	Sabine	is.	Ik	heb	haar	nog	niet	als	gids	
meegemaakt,	maar	Else	des	te	vaker	en	ze	
looft	 haar	 om	 haar	 kennis	 en	 interessante	
verhalen,	 waardoor	 de	 indrukwekkende	
geschiedenis	van	Spanje	echt	gaat	leven.

We	 danken	 Sabine	 voor	 haar	 gastvrijheid	
en	wensen	haar	en	haar	dochter	nog	heel	
veel	geluk	en	gezondheid	toe.

AK/EvV
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design
with a 
punch

KOKOmediamedia

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

info@komedia.es - tel: 722 451 409

JOCASE
ACCOUNTANT  -  FISCAAL ADVISEUR

Spaanse belastingen, residenten en niet-residenten
Begeleiding aan/verkoop van onroerendgoed

Registratie vakantie-appartement voor verhuur
Nalatenschappen en Spaanse testamenten

Oprichting van Spaanse firmas
Bedrijfs boekhoudingen en Arbeidscontracten

José Antonio Carrasco Serrano
c/ San Pancracio 1, Ed Pilarin 1B
29640 Fuengirola
Telf. 952665214
asesoria@jocase.es
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V l i e g e r t j e s  &  M i n i - a d v e r t e n t i e s

Te huur: prachtig beach appartement. 
Direct aan het strand. Twee slaapkamers, volledig 
gerenoveerd. 20% korting voor NCCS leden. Zie: 
www.costaperla.com. T: 722 451 409

PLAATS EEN VLIEGERTJE Als u lid bent 
van de NCCS kunt u gratis een VLIEGERTJE 
plaatsen. Stuur uw bericht of aankondiging naar 
redactie@nccs.es. Wij proberen uw VLIEGERTJE zo 
snel mogelijk te plaatsen.

Heeft u iets ter overname/te koop of een dienst aan te bieden? Met een  vliegertje  kunt u 
dit	 onder	 de	 aandacht	 van	 de	 lezers	 van	 de	 Vliegende	 Hollander	 brengen.	 Leden	 van	 de	
Nederlandse	Club	Costa	del	Sol	hebben	de	gelegenheid	om	één	keer	per	jaar	gratis	een	korte	
aankondiging	(vliegertje)	te	plaatsen.		
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Graag wil ik werken als schoonmaakster, 
hulp in de huishouding, verzorgster of oppas. Ik 
ben 38 jaar oud en woon in Fuengirola. Spreek 
Nederlands en Spaans. T: 602 102 202

Mini-advertenties
Mini-advertenties kosten € 75 per jaar. Opgeven 
bij advertentie@nccs.es

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

huisstijl & Logo’s · Posters · advertenties · websitesKOKOmediamedia

Als u de nieuwsbrief niet ontvangt. . .
De nieuwsbrief wordt elke 14 dagen aan de leden verstuurd. We krijgen regelmatig te horen dat deze 
niet aankomt. Kijk dan eerst in de ‘spam’ en laat het ons weten.  Wij controleren het. Nieuwsbrief@nccs.es

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

Spaanse les aan huis voor alle leeftijden door 
ervaren Nederlandssprekende docent (M.0 Spaans). 
Ook kan ik u bijstaan als tolk/vertaler.   Ook Skype. 
Bel 637528456 marichecampos@hotmail.com

KERKDIENSTEN  VAN DE NEDERLANDSE 
INTERKERKELIJKE GEMEENTE AAN DE COSTA DEL SOL

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 

Als u de nieuwsbrief niet ontvangt. . .
De nieuwsbrief wordt elke 14 dagen aan de leden verstuurd. We krijgen regelmatig te horen dat deze 
niet aankomt. Kijk dan eerst in de ‘spam’ en laat het ons weten.  Wij controleren het. Nieuwsbrief@nccs.es

JOCASE
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Het	dorpje	Gaucin	is	één	van	de	witte	dorpjes	
in	Andalusië.	Het	dorp	ligt	op	ongeveer	een	half	
uur rijden van de Costa del Sol en we kwamen 
vorig	jaar	in	la	Fructuosa	terecht	voor	de	lunch	
van	de	puzzelrit.	We	vonden	het	zo	geweldig	
dat	we	de	moeite	namen	om	terug	te	gaan.	

Het karakteristieke dorpje kom je tegen 
onderweg	 naar	 Ronda,	 vanaf	 de	 kust	 gezien.	
Ten	tijde	van	de	Moorse	overheersing	stond	het	
kasteel	 van	 Gaucin	 bekend	 als	 Zajra	 Guazan.	
De	 naam	 van	 het	 dorp	 is	 hier	 een	 afgeleide	
van.	 Vandaag	 maar	 eens	 even	 kijken	 of	 la	
Fructuosa	 echt	 zo	 vruchtbaar	 is	 als	 de	 naam	
doet	 vermoeden.	 Afgelopen	 winter	 konden	
we moeilijk een afspraak maken omdat de 
keuken werd verbouwd en er een nieuwe 
kok	 zou	 komen.	 We	 vielen	 ook	 op	 dit	 mooie	
restaurantje	 vanwege	 het	 gastheerschap	 en	
het	 mooie	 terras	 met	 uitzicht.	 Het	 eten	 was	
ons	 ook	 zeer	 goed	 bevallen.	 Naar	 nu	 bleek	
hadden	 de	 oprichters,	 Catherine	 en	 Daniel,	
het	 restaurantgedeelte	 overgedragen	 aan	 de	
nieuwe	 Franse	 kok	 en	 zijn	 vrouw	 en	 hielden	
ze	 zelf	 het	 hotelgedeelte.	 Dat	 bleek	 voor	
een	 onverwachte	 verandering	 te	 zorgen.	
De	 inrichting	 was	 nog	 steeds	 kleurrijk	 en	
artistiek	 met	 het	 nadeel	 dat	 je	 binnen	 wel	 op	
eenvoudige	 Spaanse	 stoeltjes	 zit.	 Het	 bestek	
was	 mooi	 en	 de	 borden	 prachtig	 qua	 kleur	
en	 vorm	 en	 prachtig	 opgemaakt.	 We	 werden	
hartelijk	 ontvangen	 en	 de	 voorgerechten	
waren overwegend goed: 

De	 salade	 Pimientos	 	 met	 paprika,	 gerookte	
chorizo	 en	 St.	 Jacobsschelpen,	 de	 Petits	 gris	
de	Namur	met	heerlijke	zachte	slakken	en	een	
saus	met	truffels	en	de	Bolsita	de	salmon	met	
gerookte	zalm	gevuld	met	gamba’s.	Alleen	de	
Burrata sobre su nido de tomates miste wat 
smaak en bovendien was de burrata kaas van 
binnen	 erg	 koud.	 Lof	 was	 er	 vooral	 voor	 de	
Bolsita de salmon waarbij alle smaken goed 
bij	 elkaar	 pasten	 en	 een	 harmonisch	 geheel	
vormden.	 Als	 hoofdgerecht	 namen	 we	 een	
lomo de rodaballo met almendra’s dat tegen 
de	 verwachting	 in	 niet	 te	 machtig	 was	 en	
goed	 van	 smaak.	 Verder	 ravioli	 gevuld	 met	
paddenstoelen	 en	 rundvlees,	 wat	 wel	 wat	
weinig	 was,	 maar	 goed	 van	 smaak	 en	 een	
heerlijke	filet	van	dorade	met	saffraan,	vermouth	
en	 groene	 asperges.	 De	 tegenvaller	 van	 de	
dag	was	de	solomillo	de	Rossini.	Dit	gerecht	is	
normaal op basis van een saus met foie gras 
en	druiven.	Dit	keer	was	er	aan	toegevoegd	“al	
estilo	del	chef”.	Dat	had	nu	niet	gehoeven	want	
het	 rundvlees	 bleek	 een	 stuk	 te	 zijn	 waarbij	
je	niet	om	de	zenen	heen	kon.	Wat	het	erger	
maakte	was	dat	er	door	de	vrouw	van	de	chef	
niet	adequaat	op	onze	klacht	gereageerd	werd	
en	de	chef	niet	naar	voren	wilde	komen.	

Pas toen de serveerster die ook altijd voor 
Catherine	 en	 Daniel	 had	 gewerkt	 kwam	 en	
wij	 opnieuw	 onze	 klacht	 vertelden	 kwam	 er	
beweging.	Uiteindelijk	hoefden	we	de	€	29,50	
van de tournedos niet te betalen maar dat was 
toch	 een	 beetje	 mosterd	 na	 de	 maaltijd,	 heel	
jammer.	Misschien	een	incident	maar	toch.	We	

LA	FRUCTUOSA	-  
kleurrijk met Franse twist

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

door	anderen	getipt.	Het	hoeft	niet	duur	te	zijn	als	het	maar	origineel	is	en	goed	in	zijn	

soort.	Nieuwe	tips	zijn	heel	erg	welkom	via	redactie@nccs.es..

D E  S M A A K M E E S T E R S
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Type restaurant: Wereldkeuken/Frans
Prijs/kwaliteit: ***
Entourage: ****
Bediening/gastheerschap: ***
Omgeving/locatie: ***

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

deelden	 nog	 een	 perfecte	 tiramisu	 en	 een	
heerlijke	panna	cotta	én	een	kopje	koffie	maar	
ons	 plezier	 was	 verdwenen.	 We	 betaalden	
inclusief	 koffie,	 een	 flesje	 witte	 rueda	 wijn	
van	 José	 Pariente	 en	 een	 fles	 water,	 maar	
zonder	de	solomillo	een	bedrag	van	€	182,70.	
Hopelijk	pakken	de	nieuwe	uitbaters	van	het	
restaurant	 het	 gastheerschap	 toch	 goed	 op	
en	 was	 het	 een	 kwestie	 van	 onervarenheid,	
want	het	geheel	is	zeker	de	moeite	waard.

La	Fructuosa,	C/Luis	de	Arminan	67,	Gaucin	
tel.	34	617	692	784
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Het	vrachtwagentje	stopte	op	de	“plaza”	van	een	
provinciestadje.	 Dit	 moest	 Tabuk	 zijn.	 Er	 waren	
hier	 een	 groot	 aantal	 uit	 steen	 opgetrokken	
gebouwen en voor m’n gevoel  was ik weer 
terug	in	de	“bewoonde	wereld”.	Ik	werd	zonder	
veel	 poespas	 gedropt	 en	 m’n	 lift	 vertrok.	 Ik	
stond er eigenlijk nog maar net toen er een 
motortaxi	naast	me	stopte:	“Hey	Joe,	where	are	
you	 going?”.	 Tja,	 geen	 idee	 eerlijk	 gezegd.	 “Is	
er	hier	een	hotelletje	of	een	plaats	waar	ik	kan	
overnachten?”	 Nee,	 dat	 was	 er	 niet	 (nu,	 bijna	
vijftig	 jaar	 later,	 wel	 overigens).	 Er	 werd	 even	
nagedacht	en	toen	zei	hij	dat	hij	wel	een	plaats	
wist	waar	ik	kon	slapen.	Ik	achterop	de	motor	en	

even	 later	 stopten	 we	 bij	 het	 politiebureau.	 Er	
werd	wat	gesmoesd	en	ja	hoor,	ik	kon	eventueel	
wel	 slapen	 in	 een	 cel.	 Dat	 was	 natuurlijk	 niet	
zo’n aantrekkelijk idee maar er waren op dat 
moment	niet	veel	alternatieven.	Gelukkig	was	er	
naast	het	politiebureau	een	klein	winkeltje	(een	
zogenaamde	“sari-sari	store”)	en	even	later	zat	ik	
onder	het	genot	van	een	San	Miguel	te	schaken	
met	waarschijnlijk	het	hoofd	van	de	politiepost	

terwijl	de	rest	van	de	agenten	toekeek.	Hij	was	
dan	 misschien	 wel	 het	 hoofd	 maar	 duidelijk	
geen	 geweldige	 schaker.	 Ik	 zat	 me	 net	 af	 te	
vragen of ik er verstandig aan zou doen om te 
verliezen	 (ik	 had	 mezelf	 namelijk	 al	 een	 paar	
maal in de nesten gewerkt door mensen met 
lokaal	aanzien	van	het	bord	te	vegen)	toen	de	
motortaxi	terug	kwam	aangereden:	“Joe,	Joe,	 I	
found	a	place	for	you	to	stay.	Kom,	ik	breng	je	er	
naar	toe.”	Ik	legde	m’n	koning	plat,	bedankte	de	
heren	 voor	 de	 geboden	 gastvrijheid	 en	 stapte	
achterop	de	motor.	

Deze keer stopten we bij een tamelijk groot 
schoolgebouw	 en	 hij	 bracht	 me	 rechtstreeks	
naar	de	kamer	van	het	hoofd.	“Look	father,	this	
is	the	man	I	told	you	about.	Hij	is	een	landgenoot	
van	 u.”	 Hierbij	 grijnsde	 m’n	 taxichauffeur	 over	
de	 volle	 breedte	 van	 z’n	 gezicht.	 De	 priester	
daarentegen nam me van boven tot onder en 
weer	terug	omhoog	zeer	gereserveerd	op.	“Zo,	
een	landgenoot.	Weet	u	da’	zeker?”	De	Vlaamse	
tongval was onmiskenbaar dus probeerde ik 
te	scoren	door	in	mijn	beste	Vlaams	antwoord	
te	 geven.	 Helaas,	 dat	 lukte	 niet	 best:	 “Ah,	 een	
‘ollander!!	 Ahwel,	 gade	 gij	 eerst	 maar	 eens	

Via Tabuk naar Banaue

De	 vorige	 aflevering	 eindigde	 met	 de	 lift	 die	 ik	 kreeg	 in	 de	 achterbak	 van	 een	 open	
vrachtwagentje	van	Balbalasang	naar	Tabuk	over	stoffige	wegen	die	de	betiteling	“weg”	
niet	of	nauwelijks	verdienden.	Bijgaande	foto,	genomen	staande	in	de	achterbak,	over	de	

cabine	van	het	vrachtwagentje,	geeft	een	idee	van	het	landschap	en	hoe	de	weg	er	uitzag.	

April	1973

Balbalasang - Tabuk

de weg van Balbalasang naar Tabuk
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douchen;	kunnen	we	daarna	kijken	of	we	u	van	
dienst	kunnen	zijn.”	Mijn	taxichauffeur	kreeg	in	
Tagalog	wat	instructies	en	een	klein	uur	later	
stond	 ik	 gewassen	 en	 in	 m’n	 laatste	 schone	
kleding	terug	in	het	kantoor	van	de	priester:	“Da’	
ziet er een stuk beter uit; zo kande tenminste 
zien	da’	ge	een	mens	zeit.”	Ik	vroeg	maar	niet	
waar	ik	dan	eerst	op	had	geleken	–	eerst	even	
afwachten	hoe	alles	zich	zou	ontwikkelen.
 
Nou,	dat	viel	dus	alleszins	mee.	Ik	schatte	de	
priester	ergens	midden	veertig;	hij	woonde	en	
werkte al een kleine twintig jaar in dit deel van 
de Filippijnen en was bijna al die tijd betrokken 
geweest	 bij	 de	 middelbare	 school	 waar	 hij	
nu	hoofd	van	was.	Hij	moest	nog	wat	dingen	
afmaken	 maar	 misschien	 wilde	 ik	 even	 het	
stadje	 bekijken	 en	 dan	 aan	 het	 eind	 van	 de	
middag terug komen zodat we vandaar naar 
zijn	 huis	 konden	 gaan.	 Dat	 was	 een	 prima	
voorstel.	M’n	rugzak	bleef	achter	in	school	en	
ik	 op	 m’n	 gemakje	 even	 door	 Tabuk.	 In	 die	
tijd overigens geen erg interessant stadje dus 
op	de	plaza	maar	het	laatste	stof	uit	m’n	keel	
gespoeld	met	een	paar	San	Miguel’s.

Hij	 had	 overigens	 niet	 stil	 gezeten:	 voor	 het	
avondeten	 had	 hij	 snel	 een	 paar	 Filippijnse	
priesterstudenten	 en	 nonnetjes	 uitgenodigd.	
En zo zaten we dan een paar uur later de 

ervaringen	te	delen	van	een	Belgische	priester,	
Filippijnse nonnetjes en priesterstudenten en 
een	 Nederlandse	 vrijwilliger.	 En	 ....	 er	 werden	
mopjes	 getapt:	 “Hoe	 is	 het	 koperdraad	
uitgevonden?	 Twee	 ‘ollanders	 die	 om	 een	
centavo	vochten”	en	m’n	gastheer	lag	dubbel	
van	het	lachen	om	z’n	eigen	grappen.	Maar	hij	
kon	ook	goed	incasseren:	“Wat	valt	er	op	als	
je	een	carabao	(waterbuffel)	en	een	Belgische	
priester	 ziet?	 	 Dat	 een	 carabao	 zo	 intelligent	
uit	z’n	ogen	kijkt!”	De	Filippino’s	begrepen	niet	
dat je zo iets over/tegen een priester durfde te 
zeggen	maar	die	lag	weer	dubbel.	Hij	vertelde	
dat	 ie	 lang	 niet	 zo’n	 leuke	 avond	 had	 gehad	
–	eventjes	een	avondje	met	een	jonge	(bijna)	
landgenoot	 ver	 weg	 van	 de	 dagelijkse	 sleur.	
Gek,	 een	 simpele	 avond	 maar	 toch	 één	 om	
nooit	te	vergeten.

De	 volgende	 ochtend	 redelijk	 vroeg	 met	 de	
bus	 vanuit	 Tabuk	 richting	 Bontoc,	 	 hoofdstad	
van	 Mountain	 Province,	 en	 Banaue,	 op	 weg	
naar	het	zevende	wereldwonder:	de	Filippijnse	
rijstterrassen.	 Nu	 denkt	 u	 bij	 “bus”	 misschien	
aan	 zo’n	 luxe	 touringcar	 waar	 we	 met	 de	
NCCS	dagtochtjes	mee	maken	maar	dit	was	
een	 houten	 bovenbouw	 op	 het	 frame	 van	
een	vrachtwagen,	aan	een	zijde	open	en	met	
houten	 banken	 over	 de	 hele	 breedte	 van	 de	
bus.	Deze	vorm	van	openbaar	vervoer	wordt	
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Tabuk - Banaue

De weg vrijmaken
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nog	steeds	gebruikt	in	landen	in	Azië,	Afrika	en	
Zuid-Amerika.	En	bij	“weg”	denkt	u	misschien	
aan	een	equivalent	van	de	AP7	maar	bijna	de	
hele	tocht	ging	ook	nu	weer	over	onverharde	
wegen waarop regelmatig gestopt moest 
worden	 om	 aardverschuivingen	 die	 de	 weg	
blokkeerden	op	te	ruimen.	Ik	stapte	in	bij	een	
nog lege bank zodat ik een plaatsje aan de 
zijkant	 had	 bij	 “het	 raam”	 en	 onderweg	 dus	
optimaal	kon	genieten	van	het	uitzicht.	En	dat	

uitzicht	was	er	natuurlijk	volop.	Door	de	bergen,	
langs	rivieren	en	steile	afgronden,	langs	kleine	
dorpjes en nederzettingen en overal langs de 
weg	leden	van	de	diverse	inheemse	stammen	
door	 wiens	 gebied	 we	 reden:	 Kalinga’s,	
Ifugao’s,	Bontocs.	Persoonlijk	had	ik	te	weinig	
kennis	 van	 de	 verschillende	 stammen	 om	 te	

kunnen zien tot welke bevolkingsgroep ze 
behoorden	 want	 de	 onderlinge	 verschillen	
zijn	voor	een	leek	niet	erg	duidelijk.
 
De mannen van deze stammen waren 
vrijwel	allemaal	gekleed	in	een	G-string	(een	
handgeweven	lap	van	ongeveer	20	cm	breed	
en	150	cm	lang	die	tussen	de	benen	omhoog	
wordt getrokken en dan rond de lende wordt 
gedraaid)	 met	 daarboven	 een	 T-shirtje	 of	
overhemd	en	bijna	altijd	in	het	bezit	van	een	
“bolo”	(een	groot	hakmes)	dat	 in	een	houten	
schede	op	de	heup	wordt	gedragen.	

De busreis duurde alles bij elkaar een uur 
of	 acht	 dus	 werd	 er	 onderweg	 bij	 een	
doorwaadbare plaats in de rivier gestopt bij 
een eenvoudig wegrestaurant en daarna 
weer	 verder	 richting	 Bontoc.	 Tegen	 het	
einde	van	de	middag	kwamen	hier	de	eerste	
rijstterrassen	al	in	zicht	maar	mijn	bedoeling	
was	 om	 door	 te	 rijden	 naar	 Banaue.	 De	
rijstterrassen	 zijn	 omstreeks	 het	 begin	 van	
de jaartelling aangelegd in de bergen van 
de	provincies	‘Mountain	Province’	en	‘Ifugao’	
door	de	voorouders	van	de	lokale	bevolking,	
de	 Ifugao.	 Het	 zijn	 ware	 kunstwerken,	
geheel	 met	 de	 hand	 aangelegd	 in	 een	
tijd	 dat	 er	 nog	 geen	 machines	 waren	
voor	 de	 graafwerkzaamheden	 en	 geen	

A V O N T U R E N  

mijn luxe touringcar

en langs ravijnen... Bontocs in G-string
G-string - de likale 
klederdracht
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meetapparatuur om te zorgen dat ze over 
grote	 oppervlakten	 volkomen	 vlak	 lagen.	
Ze worden gevoed door bergbronnen 
en beekjes die worden geleid naar 
irrigatiekanalen die via de terrassen naar 
beneden	 lopen.	 De	 rijstterrassen	 bevinden	
zich	 op	 ongeveer	 1700	 meter	 boven	
zeeniveau en beslaan een oppervlakte 
van	 bijna	 6400	 km².	 In	 1995	 werden	 ze	
overigens door de UNESCO op de lijst van 
werelderfgoed	geplaatst.

Maar	goed,	deze	laatste	informatie	heb	ik	even	
opgezocht	 en	 was	 mij	 in	 1973	 niet	 bekend.	
Ik wist alleen dat de mooiste terrassen in de 
omgeving van Banaue waren en dat ik dus 
daar	 naartoe	 moest.	 Daartoe	 moest	 ik	 in	
Bontoc	overstappen	op	een	andere,	kleinere,	
bus	 en	 tegen	 het	 vallen	 van	 de	 avond	 was	
mijn	 bestemming	 bereikt.	 Ik	
had	 in	 de	 bus	 al	 geïnformeerd	
naar	 een	 hotelletje	 en	 vlak	 voor	
de eindbestemming stopte de 
chauffeur	en	wees	naar	een	kleine	
houten	 constructie	 en	 dat	 bleek	
inderdaad	een	‘lodge’	te	zijn:	een	
klein	hotelletje	met	een	stuk	of	zes	
kamers,	 wanden	 van	 een	 kleine	
twee	 meter	 hoog	 en	 daarboven	
open maar wel met muggengaas 
afgeschermd.	Zo	brengt	de	wind	

frisse	lucht	in	de	kamers.	Het	was	een	kleine	
eenpersoons kamer maar gelukkig wel 
schoon.	 Aan	 de	 buitenzijde	 af	 te	 sluiten	 met	
een	klein	hangslotje	en	geweldig	vriendelijke	
eigenaars.	En	voor	120	peso	per	nacht	 (toen	
ongeveer twee gulden) kun je natuurlijk niet 
al	 te	 hoge	 eisen	 stellen.	 Ze	 wisten	 me	 te	
vertellen dat er een stukje verder een prima 
restaurantje	 was.	 En	 inderdaad,	 eenvoudig	
maar smaakvol gegeten en natuurlijk met 
San	 Miguel	 overgoten.	 Er	 was	 verder	 na	
zonsondergang weinig te doen in dit gedeelte 
van Banaue dus lekker vroeg naar bed om de 
volgende	dag	de	omgeving	te	verkennen.	En	
door	de	open	constructie	viel	ik	in	slaap	bij	de	
zang van tientallen krekels en allerlei andere 
typische	nachtgeluiden.	
Itutuloy...

Wilmar Bliek

V A N  O N Z E  L E Z E R S

rijstterrassen rijstterrassen Banaue

rijstterrassen bij Banaue
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Kortgeleden	 verscheen	 op	 het	
nieuwskanaal	van	de	NOS	een	bericht	
van	 Rop	 Zoutberg,	 hun	 uitstekende	
correspondent	 in	 Spanje,	 over	 het	
hergebruik	 van	 de	 oude	 Moorse	 irri-
gatiekanalen

Enkele jaren geleden werd onder de para-
plu	 van	 het	 project	 Memola	 (MEditerranean	
MOuntainous	 LAndscapes)	 een	 speciale	 ac-
tie	opgestart	 in	de	provincie	Granada	om	het	
eeuwenoude Spaanse netwerk van irrigatie-
kanalen	schoon	te	maken,	uit	te	graven	en	te	
gaan	hergebruiken.	De	kanalen	uit	de	Moorse	
tijd	raakten	in	de	vorige	eeuw	in	vergetelheid.	
Maar	ze	worden	nu	weer	uitgegraven	en	he-
lemaal	schoongemaakt	om	het	uitgedroogde	
land	te	bevloeien.	En	zo	zijn	deze	historische	
‘acequias’	 een	 wapen	 in	 de	 strijd	 tegen	 kli-
maatverandering	geworden.

Greppels en sloten
MEMOLA	probeert	al	jarenlang	het	historische	
en kilometerslange `sloten’stelsel van Granada 
te	 herstellen	 om	 de	 lokale	 landbouw	 duur-
zaam	 te	 maken.	 In	 de	 afgelopen	 jaren	 heeft	
het	de	restauratie	van	verschillende	acequias	
voltooid die meer dan 40 jaar verlaten waren in 
de	Sierra	Nevada.	Deze	greppels	raakten,	net	
als	vele	 andere,	 in	 onbruik	 door	 de	 leegloop	
van	 het	 platteland.	 Andere	 verdwenen	 door	
de	toegenomen	bebouwing	in	het	skigebied.	
De	 –	 logische	 –	 gevolgen	 waren	 het	 verlies	
van graasland voor de veestapel en de alge-
mene	 afname	 van	 het	 beschikbare	 water	 in	
het	gebied.	Granada	zou	zelfs	op	een	woestijn	
kunnen	gaan	lijken	als	het	complexe	netwerk	

WATERMANAGEMENT
GEBRUIK VAN MOORSE ACEQUIAS IN 21STE EEUW

van	 acequias	 dat	
zich	 door	 de	 hele	
provincie	 uitstrekt	
niet	had	bestaan.

De	 meeste	 his-
torische	 irrigatie-
systemen dateren uit d e 
middeleeuwen en vormen een essentieel 
onderdeel	 van	 de	 Spaanse	 culturele	 land-
schappen.	Gedurende	honderden	jaren	heb-
ben	de	acequias	bewezen	zeer	bruikbare	en	
veerkrachtige	 systemen	 te	 zijn,	 zowel	 vanuit	
ecologisch	als	sociaal	oogpunt	
Het	doel	van	deze	recente	actie	is	om	de	his-
torische	en	traditionele	acequias	te	herstellen	
en	te	behouden	door	middel	van	traditionele	
technieken	met	hulp	van	vrijwilligers	en	irriga-
tiedeskundigen.	

Milieu-effecten
Gelukkig	heeft	het	de	afgelopen	weken	regel-
matig	geregend	in	het	berggebied	bij	Granada.	
Vele van de verzamelde vrijwilligers leveren 
hun	belangrijke	bijdrage	in	het	inmiddels	weer	
groene	 gras,	 gravend	 aan	 een	 irrigatiekanaal	
dat	langs	de	weg	loopt.	Takken	en	stenen	wor-
den	weggehaald,	bergen	opgehoopte	en	dro-
ge	modder	gaan	aan	de	kant.	Even	verderop	
is	het	werk	al	klaar	en	zet	een	waterplas	zich	
schrap	om	verder	naar	beneden	te	stromen.
Naast	het	besparen	van	water	door	de	recon-
structie	van	de	herstelde	acequias,	zal	de	actie	
een	 positief	 effect	 hebben	 vanuit	 milieu-	 en	
landschapsoogpunt.
De	 kanalen	 zijn	 al	 honderden	 jaren	 oud	 en	
werden gebruikt door boeren om water naar 

E r v a r i n g e nI R R I G AT I E  I N  A N D A L U C I A  
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hun	 land	 te	 krijgen.	 Deze	
waterwegen	lopen	overal,	
het	 zijn	 bij	 elkaar	 duizen-
den	kilometers.	

In vergetelheid geraakt
De	 vrijwilligersgroep,	 ge-
organiseerd vanuit de 
universiteit	 van	 Granada,	
begon	 in	 2016	 met	 het	
uitgraven	van	de	kanalen.	
Zoals gezegd raakten de 
acequias	afgelopen	eeuw	
meer	en	meer	vergeten.	

Arabieren en Berbers bevolkten tot aan de 
‘herovering’	door	de	christenen	in	de	vijftiende	
eeuw	dit	deel	van	Spanje.	Zij	waren	het	die	irri-
gatietechnieken	meebrachten	die	tot	dat	mo-
ment	 onbekend	 waren.	 De	 waterwegen	 die	
ze	 aanlegden,	 begonnen	 op	 minimaal	 1800	
meter	hoogte	in	de	bergen	van	Andalusië	en	
vervoerden smeltwater van sneeuw en regen 
naar	lager	gelegen	gedeelten.	Door	de	water-
stromen	vakkundig	te	leiden,	voorkwamen	de	
Moren	dat	het	water	snel	wegstroomde	naar	
de	zee.

Bovendien	 doordat	 er	 meer	 water	 beschik-
baar	 kwam,	 konden	 in	 het	 droge	 land	 ook	
gewassen worden verbouwd die tot dat mo-
ment	onbekend	waren.	Daaronder	waren	ka-
toen,	citrusvruchten	en	rijst.

N i e u w s  u i t  S p a n j eA C E Q U I A S

Water zaaien
“De	Moren	zaaiden	als	het	ware	hun	water.	
Want	door	de	irrigatiekanalen	zakt	het	water	
ook	geleidelijk	verder	de	grond	in.	Hierdoor	
vul	 je	 ondergrondse	 waterbronnen,	 die	 op	
hun	 beurt	water	 aan	 rivieren	 geven”,	vertelt	
José	 María	 Civantes,	 docent	 geschiedenis	
aan	 de	 universiteit	 van	 Granada.	 Hij	 onder-
zoekt	 al	 langer	 het	 irrigatiesysteem	 in	 An-
dalusië,	 en	 begon	 een	 werkgroep	 die	 de	
eeuwenoude	waterwegen	in	kaart	brengt.

Civantes:	“In	de	jaren	70	van	de	vorige	eeuw	
werden	de	kanalen	vergeten.	De	landbouw	
werd	 gemoderniseerd,	 minder	 arbeidsin-
tensief,	mensen	trokken	weg	uit	de	verlaten	
regio’s.	Een	gedeelte	van	het	netwerk	wordt	
nu	hersteld,	maar	je	zou	nog	veel	meer	water	
kunnen	winnen.”

In de zeven eeuwen van de Moorse tijd liep 
het	irrigatiesysteem	zelfs	tot	aan	het	Alham-
bra-paleis	 in	 de	 hoofdstad	 Granada.	 Maar	
ook in de periode daarna werden de kanalen 
eeuwenlang	gebruikt	en	tot	het	christendom	
bekeerde	moslims	breidden	het	stelsel	zelfs	
verder	 uit.	 “Maar	 je	 ziet	 dat	 ze	 nu	 eigenlijk	
opnieuw	 ontdekt	worden,	 door	 alle	 studies	
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THUIS ALLES GOED GEREGELD

TV, AUDIO,
INTERNET

ALARM 
INSTALLATIES

WITGOED &  
HUISHOUDING

Judith en Eric, bekend van Satelliet Systemen, brengen expertise aan 
huis. Of u nu vernieuwing wenst op het gebied van televisie, internet, 
alarmsystemen of een wasmachine of koelkast nodig hebt, u kunt 
rekenen op vakmanschap, advies op maat, fantastische service en 
perfecte installatie. Alle merken leverbaar! 
 
Vandaag besteld, morgen in huis!

electro-experts voor thuis

Mijas, Costa del Sol • 952 591 603 • 676 888 565 
WWW.JE-SYSTEMS.NET | INFO@JE-SYSTEMS.NET

TV, internet en audio 
systemen vernieuwen 

snel. Wij beschikken over 
up-to-date kennis én 

apparatuur. 

Er komt het één en ander 
kijken bij het installeren 
van een alarmsysteem.  

Wij staan klaar voor advies 
en montage.

Altijd lastig wanneer een 
huishoudapparaat kapot 
gaat. Eén telefoontje en 
u heeft morgen al een 

nieuwe machine in huis. 

BOUW
BEGELEIDING

Tijdens de bouw is het 
handig alvast na te denken 
over uw electro-systemen. 
Wij geven graag advies en 

begeleiding.

Volg ons op facebook voor de laatste up-dates en mooie aanbiedingen: JEsystemsSPAIN
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THUIS ALLES GOED GEREGELD
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INTERNET

ALARM 
INSTALLATIES
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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! 
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electro-experts voor thuis

Mijas, Costa del Sol • 952 591 603 • 676 888 565 
WWW.JE-SYSTEMS.NET | INFO@JE-SYSTEMS.NET

TV, internet en audio 
systemen vernieuwen 

snel. Wij beschikken over 
up-to-date kennis én 

apparatuur. 

Er komt het één en ander 
kijken bij het installeren 
van een alarmsysteem.  

Wij staan klaar voor advies 
en montage.

Altijd lastig wanneer een 
huishoudapparaat kapot 
gaat. Eén telefoontje en 
u heeft morgen al een 

nieuwe machine in huis. 

BOUW
BEGELEIDING

Tijdens de bouw is het 
handig alvast na te denken 
over uw electro-systemen. 
Wij geven graag advies en 

begeleiding.

Volg ons op facebook voor de laatste up-dates en mooie aanbiedingen: JEsystemsSPAIN
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A C E Q U I A S

die	we	hebben	gedaan”,	zegt	Civantes.	“In	de	
klimaatverandering waar we mee te maken 
hebben,	helpen	die	acequias	om	de	gevolgen	
van	verdroging	op	zijn	minst	te	dempen.”

Uitreiking prijs door koiningin Sofia
In	 2018	 	 werd	 het	 MEMOLA-project	 van	 de	
Universiteit	 van	 Granada	 onderscheiden	
met	de	speciale	vermelding	van	de	Hispania	
Nostra-prijs	 in	 de	 categorie	 erfgoedbehoud.	
De	 prijs	 werd	 in	 Burgos	 door	 koningin	 Sofia	
overhandigd	 aan	 de	 coördinator	van	 dit	 initi-
atief,	 mediëvist	 professor	 José	 María	 Martín	
Civantos,	 die	 jarenlang	 aan	 het	 hoofd	 stond	
van	MEMOLA,	in	aanwezigheid	van	leden	van	
de	Universiteit	van	Granada,	het	Andalusische	
UNESCO-centrum	 en	 de	 Irrigatiegemeen-
schap	van	Cáñar,	wiens	medewerking	aan	het	
herstel	 van	 het	 irrigatiekanaal	 van	 Barjas	 -in	
2014-	de	reden	was	voor	de	prijs.

Watermanagement
Watervoorziening wordt een van de grote 
uitdagingen	 van	 de	 21e	 eeuw	 genoemd.	 In	
een	 context	 van	 wereldwijde	 klimaatveran-
dering is de Sierra Nevada niet immuun voor 
het	 geleidelijke	 proces	 van	 woestijnvorming	
dat	 de	 provincie	 Granada	 doormaakt,	 zoals	
de	 laatste	 wetenschappelijke	 studies	 aanto-
nen.	De	oplossing	ligt	
volgens MEMOLA in 
het	 muterende	 land-
schap	 zelf.	 Duizend	
jaar	geleden	bedach-
ten de toenmalige 
inwoners van deze 
streek tijdens de pe-
riode	van	islamitische	
overheersing	een	on-
feilbaar systeem om 
hun	oogsten	veilig	te	
stellen.	

Het	effect	van	het	herstel	is	spectaculair,	zegt	
José	María	Martín	Civantos:	“Mensen	in	het	ge-
bied	hebben	gemerkt	dat	er	meer	water	is	dan	
er	theoretisch	zou	moeten	zijn,	en	dat	is	te	zien	
aan	de	vegetatie,	in	de	weilanden...”.	Een	aan-
zienlijk	 aantal	 sloten	 moet	 nog	 worden	 her-
steld.	 Ze	 vertegenwoordigen	 een	 klein	 deel	
van	 de	 meer	 dan	 3.000	 kilometer	 aan	 route	
die	de	sloten	door	de	Sierra	Nevada	hebben.	
“Het	betekent	het	herstellen	van	infrastructuur	
voor	de	gemeente,	het	ondersteunen	van	de	
irrigatiegemeenschappen	en	historische	eeu-
wenoude	irrigatie	“,	concludeert	Civantos	.

Bruine waterstroom
Op de berg ondertussen werkt de vrijwilligers-
groep	stug	door.	Onder	het	toeziend	oog	van	
Rop	 Zoutberg	 schraapt	 en	 hakt	 de	 vrijwilli-
gersgroep steeds dieper en vordert langzaam 
maar	gestaag,	daar	in	de	bergen	om	het	oude	
waterkanaal	op	te	graven.	Na	vele	uren	komt	
eindelijk een kleine bruine waterstroom op 
gang.	Het	stroomt	steeds	sneller	naar	bene-
den,	in	de	richting	van	het	dal.	De	teamleider	
kijkt	tevreden	naar	het	stromende	water.	Het	
begint	weer	opnieuw.	Dit	is	een	groene	revo-
lutie,	al	werd	die	al	honderden	jaren	geleden	
bedacht.
	 	 Maya	Hugenholtz
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Interview met founder Kaspar Huijsman 
Online cursussen leren beleggen
ACADEMY FOR INVESTORS 
Wat is de relatie tussen Academy for Investors 
en Hugo Investing?
Het	 team	 van	 BinckBank	 Spanje	 (en	 daarvoor	
Alex	 Beleggersbank	 Spanje)	 is	 nu	 Hugo	 Inves-
ting.	 Tezamen	 hebben	 Kaspar,	 Martin	 en	 Taco	
maar liefst 60 jaar ervaring in werken met beleg-
gers.	Ze	kennen	de	belegger,	kennen	de	valkui-
len	en	weten	ook	wat	wél	goed	gaat.	Ze	begelei-
den	beleggers	al		sinds	2016	in	Spanje		om	beter	
te	 leren	 beleggen.	 Al	 deze	 kennis	 en	 ervaring	
hebben	 zij	 gebundeld	 in	 online	 cursussen.	 De	
cursussen	worden	aangeboden	op	verschillen-
de	 niveaus.	 Zelf	 beleggen,	 orders	 inleggen	 is		
niet	moeilijk	vandaag	de	dag.	De	brokers	bieden	
de beleggers dezelfde tools als de professione-
le	beleggers,	maar	goed	beleggen	gedurende	
goede	en	slechte	tijden	op	de	beurs	blijft	nog	wel	
een	uitdaging.		Je	moet	leren	beter	te	beleggen	
door	kennis	en	ervaring	op	te	doen.	De	Academy	
for	Investors	is	opgezet	door	het	team	van	Hugo,	
met	bloed,	zweet	en	tranen	en		vele	uren	opna-
mes	in	onze	studio.	Daarna	zijn	er	nog	veel	meer	
uren	 editen	 en	 finetunen	 aan	 te	 pas	 gekomen.		
Academy	for	Investors	is	een	zelfstandige	tak	van	
Hugo	Investing.	
  
‘’De	Academy	for	Investors	is	echt	opgezet	voor	
onze	klanten	en	met	onze	klanten.	Met	als	doel	
om	 deze	 nog	 beter	 te	 laten	 beleggen.	 Maar	
gaandeweg	 beseften	 wij	 dat	 deze	 cursussen	
voor	elke	belegger	geschikt	zijn,	waar	ze	ook	be-
leggen	of	bij	wie.	Elke	belegger	kan	beter	worden	
door	de	knowhow	van	mensen	uit	het	vak	in	hun	
voordeel	te	gebruiken.	De	beste	golfer	heeft	ook	
nog elke dag les en een profvoetballer ook! 

Financiële	educatie	staat	ook	bij	de	toezichthou-
ders	zoals	de	AFM	hoog	op	de	agenda.	Ik	hoop	
dat	 ook	 dat	 zij	 ook	 steeds	 meer	 aandacht	 hier	

aan	 zullen	 besteden	 en	 dat	 wellicht	 financiële	
educatie	ook	meer	gedoceerd	gaat	worden	op	
scholen	wat	mijns	inziens	wel	heel	goed	zou	zijn

Daarom	hebben	we	er	echt	een	educatie	plat-
form van gemaakt wat los staat van Hugo en 
voor	iedereen	toegankelijk	is.	

 Wie zijn de mensen achter deze online cursus?
Liam	van	As	is	de	software	engineer	van	www.
academy-for-investors.com	 en	 heeft	 het	 hele	
educatie	platform	gebouwd	van	de	eerste	aan-
delencursus	voor	beginners	tot	onze	opties	voor	
gevorderden.	‘’Wat	ik	vooral	zo	leuk	heb	gevon-
den	 aan	 het	 bouwen	 van	 dit	 platform	 is	 dat	 ik	
tijdens	het	bouwen	alle	lessen	meerdere	malen	
heb	doorgespit	en	gaandeweg	me	dus	ook	alle	
alle	materie	eigen	heb	weten	te	maken’’
 
Eloy	Sanchez,	is	de	editor	van	alle	videos	en	au-
dio	visuele	effecten.	Eloy	is	geboren	en	getogen	
Marbelli	en	is	de	enige	niet-Nederlandsspreken-
de	in	het	team.	‘’It’s	a	real	pleasure	working	with	
the	Academy	team.	Besides	being	great	 inves-
tors	the	teachers	are	really	passionate	about	in-
vesting	and	teaching	for	perfection	in	general’’
 
En	natuurlijk	de	leraren:	Kaspar,	Martin	en	Taco	
‘’Door	mijn	jarenlange	ervaring	op	gebied	van	be-
leggen	en	begeleiden	van	beleggers	is	het	mijn	
persoonlijke missie geworden om mijn werker-
varing	in	praktijk	te	brengen.	Ik	vind	het	een	kick	
als	 beleggers	 echt	 beter	 gaan	 beleggen	 door	
mijn	hulp,	en	als	ze	het	dan	ook	nog	echt	leuk	
gaan	vinden	dan	is	het	helemaal	perfect.’’
 
Waarom een online cursus en geen bijeen-
komsten?
Alle	cursussen	zijn	ook	op	‘mobile	friendly’	dus	
vanaf	het	strand,	de	auto	of	waar	dan	ook	kun	je	
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leren	en	wanneer	het	jou	uit	komt,	in	je	eigen	
tempo.	
De	 cursussen	 zijn	 volledig	 interactief,	 tussen	
alle	 hoofdstukken	 door	 zijn	 quizzen	 inge-
bouwd die de voortgang van de deelnemer 
registreren.	Er	zit	zelfs	een	ingenieus	program-
ma in wat een gepersonaliseerd beleggers-
plan	maakt	voor	de	deelnemer.	
Er worden nog steeds fysieke bijeenkomsten 
gehouden	 bij	 Hugo	 Investing	 in	 Marbella	 en	
dat zullen er ook zeker weer meer gaan wor-
den.	(hou	hiervoor	https://hugoinvesting.com/
attend-our-events-and-seminars/	 in	 de	 ga-
ten.)

De	online	cursussen	staan	los	van	de	de	fysie-
ke	bijeenkomsten.	
 
Waarom zouden onze leden speciaal voor 
jullie cursus moeten kiezen?
De	leraren	werken	al	met	beleggers	sinds	1999	
en	 begeleiden	 beleggers	 al	 vanaf	 2004.	 De	
cursussen	zijn	gebaseerd	op	ervaringen	vanuit	
de	praktijk.	Wellicht	vreemd	om	over	jezelf	te	
zeggen	maar	het	is	wel	waar,	wij	hebben	alle	
drie,	 de	 leraren	 en	 ikzelf,	 echte	 passie	 voor	
beleggen.	Anders	kun	je	dit	natuurlijk	nooit	zo	
lang	doen.	
 
Vertel eens iets meer over deze cursus?
	Wij	hebben	hart	en	ziel	in	het	ontwikkelen	van	
deze	cursussen	gestopt.	We	zijn	dan	ook	echt	
trots	op	het	resultaat,	maar	wellicht	nog	trotser	
op	 de	 reacties	 van	 de	 deelnemers.	 Er	 staan	
een	aantal	hiervan	op	de	website.	
Doordat	de	cursussen	voor	95%	uit	videos	be-
staan is de materie makkelijk verteerbaar en 
kun	je	overal	 leren.	Geen	saaie	lange	teksten	
maar	 praktijkgerichte	 eenvoudig	 gebrachte	
videos.	 Om	 er	 voor	 te	 zorgen	 dat	 leerlingen	
ook	echt	de	materie	begrijpen	en	beheersen	
toetsen we dit door na elk onderdeel een test 
te	doen.	Als	iemand	niet	genoeg	antwoorden	
juist	heeft	dan	moet	hij/zij	het	over	doen.	Aan	
het	eind	van	de	cursus	doen	ze	eindexamen,	
als	de	deelnemer	80%	juist	heeft	ontvangen	ze	
een	diploma.

 Is beleggen en het leren ervan nog wel inte-
ressant in deze ‘oorlogstijd?
Er	 is	veel	 aan	 de	 hand	 in	 de	wereld,	 de	 oor-
log,	inflatie,	alsmaar	veranderde	situaties.	Juist	
daarom	en	juist	nu	is	het	belangrijk	om	beter	
te	leren	beleggen.	Je	kunt	niet	meer	op	rente	
rekenenen en pensioenen worden vaak min-
der.	Wij	leren	de	deelnemers	aan	de	hand	van	
concrete	voorbeelden,	rekensommen	en	stra-
tegieën	 hoe	 ze	 eenvoudige,	 maar	 ook	 meer	
ingewikkelde	 constructies	 kunnen	 opzetten	
waarmee	 ze	 bijvoorbeeld	 extra	 cash-flow	 uit	
hun	beleggingen	kunnen	genereren.
  
Krijgen leden van de Nederlandse club nog 
een korting (in de vorm van een coupon code 
of zo)?
Ik	ben	zelf	al	jaren	lid	van	NCCS	en	ik	vind	het	
daarom	leuk	om	deelnemers	van	de	club	een	
bijzondere	korting	te	geven.	De	cursussen	zijn	
in	 het	 Engels,	 maar	 aangezien	 wij	 allen	 Ne-
derlands	zijn	 is	het	Engels	natuurlijk	niet	heel	
complex	te	begrijpen.	Wij	bieden	de	leden	van	
NCCS	een	korting	aan	van	20%	op	elke	cursus.		
Neem	hiervoor	contact	op	met	Liam	van	As	via	
support@academy-for-investors.com

www.academy-for-investors.com
Facebook.com/academy-for-investors

Instagram/academy-for-investors
+	34	952	924	011	
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Meld u aan via support@acade-
my-for-investors.com en ontvang 
20% korting als lid van de NCCS!
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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!

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp 
Nederland

+31 (0)294 418080
info@kuiperbv.nl
www.kuiperbv.nl
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Ik kreeg de naam samen met een foto van een prachtige bloem van een 

vriendin, Linda. Zij had tijdens een wandeling met haar hond in de bergen 

achter Almáchar, volgens haar met gevaar voor eigen leven, deze bloemen 

gefotografeerd door over een rots te klauteren. 

Ik was wel verbaasd omdat ik deze bloe-
men al een paar keer hier had gefotogra-
feerd, maar de ene keer dacht ik dat het 
een orchidee was en dan twijfelde ik en 
dacht het zal wel een verdwaalde bloem 
uit een tuin zijn. Omdat ze er een naam 
bij had geven, had ik al snel de officiële 
naam gevonden. Het was een irissoort 
waar deze lelie toe behoorde en familie 
van de “Iridaceae” (lissenfamilie). Deze 
familie bevat zo´n 1500 verschillende 
soorten waaronder ook de krokus, fresia, 
romulea en de gladiool. 

De iris is afkomstig uit o.a. landen rond 
de Middellandse Zee, vooral Spanje, 
Portugal en Noord-Afrika. Maar ook in 
landen als Turkije, Iran en Libanon ko-
men meerdere soorten voor. In een boek 
over wilde planten hier aan de Costa 
kwam ik twee verschillende Iridaceae 

G ezo n d h e i d
B B L O E M E N  E N  P L A N T E N

Zwaardlelie
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tegen één met de Spaanse naam Flor 
de Iris en één met de Spaanse naam 
Lirio de Hoja Plana. Nu pas wist ik dat 
de foto´s die ik had gemaakt (allemaal 
blauw of paarsachtig) van soorten zijn 
die hier van nature voorkomen. Men 
gebruikt de namen iris, lis en lelie door 
elkaar terwijl het dezelfde bloemen be-
treft. Lissen (irissen) komen al eeuwen-
lang in afbeeldingen voor. Zo zijn er in 
de Egyptisch piramiden al afbeeldingen 
van lissen te vinden.

Voor de naam iris vond ik de verklaring 
dat het de regenbooggodin Iris betrof 
die heen en weer reisde via de regen-
boog tussen hemel en aarde om goede 
boodschappen over te brengen. De re-
genboog zou betrekking hebben op de 
vele verschillende bloemkleuren van 
het geslacht Iridaceae.

Voor de naam lis en lelie kwam ik een 
andere betekenis tegen. Ergens in het 
jaar 500 werd Frankrijk veroverd op de 
Visigoten waarna de gele lis al als sym-
bool gebruikt werd door de veroveraar 
voor zijn zogenaamd goede daad. Later 
in de 11 eeuw nam het Capetingische 
koningshuis de lis als heraldisch sym-
bool over, waarna het nog later in het 
Franse koningswapen verscheen. Daar-
na werd het als gouden “leliën” tegen 
een blauwe achtergrond, verder over 
Europa verspreid. En sindsdien is het 
bekend als Franse lelie “fleur-de-lis”. 
Veel gebruikt in familiewapens, maar 
ook als motief in stoffen. De provincie 
Flevoland en de gemeente Lelystad 
eerden Dr. Ir. C. Lely de ontwerper van 
de drooglegging van de Zuiderzee met 
een lelie in hun wapen. Ook werd de ge-
stileerde lelie vaak toegepast bij klok-

Zwaardlelie
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ken aan het einde van de wijzers 
en in het kompas om de goede 
richting aan te geven. Zo kwam de 
lelie ook in het logo van de pad-
vindersbeweging Scouting. 

De natuurlijke kleuren kunnen va-
riëren van goudgeel tot wit, blauw, 
lavendel en paars. Cultivars zijn in 
meerdere kleuren gekweekt. Ook 
Nederland heeft een inheemse lis, 
de gele lis (Iris Psendacorus). Ove-
rigens als u een iris in uw tuin wil 
poten koop die dan in Nederland, 
daar hebben ze heel veel varia-
ties gekweekt. Mocht u er hier een 
vinden in de natuur laat hem dan 
staan want de wilde plant is be-
schermd.

Henk Flederus

B B L O E M E N  E N  P L A N T E N
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Strandrestaurants MIJAS gaan 
voor vermindering plastic!
De	gemeente	Mijas	Costa	werkt	aan	vermindering	van	het	plastic	dat	in	de	zee	

terechtkomt.	Na	een	half	jaar	voorbereiding,	samen	met	de	organisatie	Mimoana	

en	de	Mijas	Beach	Business	Association	werd	het	pioniersproject	gelanceerd

	Op	4	mei	j.l.	
was er een 
i n fo r m a -
tieve bij-
eenkomst 
in	 het	 ge-
m e e n te -
huis	 in	 La	
Cala voor 
de Mijas 
Beach	Bars	
en restau-
rants.	 Op	
deze bij-
eenkomst 
werd ie-
d e r e e n 

ingelicht	 over	 de	 campagne	 waarbij	 het	 de	
bedoeling	is	dat	stap	voor	stap	het	gebruik	van	
plastics	 wordt	 verminderd,	 te	 beginnen	 met	
plastic	voor	eenmalig	gebruik	zoals	flesjes	voor	
water	en	andere	drankjes,	rietjes	en	plastic	be-
kers.	Er	kunnen	sterren	verdiend	worden	die	als	
aanbeveling	voor	de	uitbater	gelden.	De	eerste	
ster wordt bereikt door vermindering van drie 
soorten	plastic.	Bij	de	tweede	ster	wordt	het	to-
tale	gebruik	van	plastic	met	50%	verminderd	en	
zo gaan we stapje voor stapje verder vertelt Nik-
ky	Wegloop	 López	 -van	 MiMoana.	 MiMoana	 is	
een	in	Mijas	opgerichte	organisatie	die	voor	het	
belang	 van	 oceanen	 opkomt	 en	 plastic	 in	 zee	
probeert	terug	te	dringen.	Iedere	maand	worden	
acties	georganiseerd	om	rondzwervend	plastic	
te	verzamelen.	*	

Carlos	Morales	van	Royal	Beach	Pirata	beaamt	
de	werkwijze	en	zegt	dat	het	voor	zijn	restau-
rant geen probleem zal zijn om deze ster te 
verkrijgen.	Hij	vermijdt	al	langer	het	gebruik	van	
wegwerpplastic.	 Bij	 het	 restaurant	van	 de	 ge-
broeders Morales staan dan ook borden om de 
klanten	te	attenderen	op	het	belang	ervan..	Voor	
de	volledigheid	staat	er	een	grote	vis	waarin	je	
wegwerpplastic	kunt	gooien	als	je	dat	toch	zou	
gebruiken.	Carlos	is	voorzitter	van	de	Mijas	Be-
ach	 Business	 Association.	 Volgens	 hem	 moet	
voor de meeste bars en restaurants de eerste 
stap	niet	zo	moeilijk	zijn.	Ook	David	Núnez,	vice	
president	van	 de	 Beach	 entrepeneurs	 associ-
ation	onderschrijft	de	doelstelling	en	verwacht	
dat	veel	ondernemers	mee	zullen	doen.	Alles	
wordt be-
geleid door 
de afdeling 
milieu van 
de gemeen-
te	 Mijas.	 Een	
mooi en 
hoopvol	 ini-
tiatief vooral 
omdat	 het	
gebaseerd 
is op samen-
werking.

*zie	www.mi-
moana.org

Lenneke Straijer
 

M I L I E U
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Misschien	weet	 u	 nog	wel	 hoe	

hier	 in	 het	 zuiden	 van	 Spanje	

een	 aantal	 decennia	 geleden	

langs	vrijwel		alle	wegen	her	en	

der	 zigeunerkampen	 zichtbaar	

waren.	Gammele	hutjes,	roestig	

meubilair,	 oude	 auto’s	 en	 veel	

wasgoed.

Een aantal van die kampen zijn in de 
loop van de laatste jaren getransfor-
meerd	tot	mini-dorpjes	met	behoorlijk	
wat	voorzieningen,	maar	nog	wel	met	
minimaal	wooncomfort.

Zo’n	 ‘barrio’	 is	 Los	 Asperones	 even	
buiten	 Malaga,	 met	 geprefabriceerde	
huisjes	voor	in	totaal	zo’n	1000	bewo-
ners.	Met	veel	hulp	(o.a.	van	de	lokale	
parochie,	 de	 gemeente	 en	 andere	
organisaties)	worden	huizen	en	bewo-
ners opgekalefaterd en meer betrok-
ken	bij	de	Spaanse	samenleving.

In	 2006	 maakten	 wij	 voor	 het	 Neder-

WWW.NCCS.ES  52 WWW.NCCS.ES  52 WWW.NCCS.ES  52 WWW.NCCS.ES  52 WWW.NCCS.ES  52 WWW.NCCS.ES  52 

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, camera’s in of 
rond uw huis 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.

SNELLE SERVICE
Altijd snel antwoord via email, whatsapp en telefoon. Maar nog belangrijk-
er: snel bij u aan de deur! Want er is niks zo vervelend dan zonder beeld of 

internet te zitten.

BESTE SERVICE
En dan is het natuurlijk wel zo fijn dat die service in uw eigen taal wordt ver-
leend, door iemand die weet waar hij over praat en u duidelijk en vriendelijk 

te woord kan staan.

Oplossing 
Spaanse 
puzzelpagina




 
1. LA PLAYA 

 
 
 
 

1. parasol 2. handoek 3. ijs 4. badpack 5. strandtent  6. golven 7. ligstoel 
8. schelp  9. zand      
 
 
 

2. RAADSEL (ADIVINANZA) 
 

Dos pinzas tengo, 
hacia atrás camino, 
de mar o de río en el agua vivo 
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Positief nieuws voor huizen op het 
SPAANSE PLATTELAND
Op	 23	 december	 2021	 is	 er	 een	 nieuwe	
wet	in	werking	getreden,	de	zogenaamde	
LISTA,	 die	 het	 onder	 bepaalde	 voorwaar-
den	 mogelijk	 maakt	 een	 tweede	 huis	 op	
het	platteland	(suelo	rústico)	te	bouwen

De	wet	heeft	als	doel	de	duurzame	ontwikkeling	
vanuit	 een	 ecologisch,	 sociaal	 en	 economisch	
perspectief.	 Het	 omvat	 maatregelen	 om	 de	 mi-
lieuwaarden	 van	 de	 natuurlijke	 hulpbronnen	 te	
respecteren,	de	kustlijn	en	de	historische	centra	te	
beschermen.

	De	grond	in	Andalusië	wordt	nu	nog	maar	in	twee	
categorieën	onderverdeeld:
• Suelo	urbano	(stedelijke	grond)
• Suelo	rústico	(landelijke	grond)
Alle	 andere	 categorieën	 en	 sub-categorieën	 zijn	
verdwenen.	

De	wet	opent	de	deur	voor	de	bouw,	binnen	het	
wettelijke	 kader,	 van	 woningen	 op	 plattelands-
grond	zonder	deze	huizen	aan	agrarisch	gebruik	
te	koppelen.	Dit	wettelijke	kader	zal	nog	door	een	
toekomstig reglement in details geregeld wor-
den.	Een	van	de	belangrijkste	voorwaarden	is	dat	
de	bouw	van	het	huis	geen	aanleiding	mag	vor-
men	voor	het	ontstaan	van	een	urbanisatie	of	een	
woonwijk.	 De	 beste	 manier	 om	 dit	 te	 vermijden	
zou	een	vrij	grote	scheiding	tussen	het	ene	en	het	
andere	huis	zijn.	Iedere	gemeente	zal	echter	apart	
de	bevoegdheid	hebben	de	voorwaarden	te	stel-
len	die	deze	bouw	op	het	platteland	regelt.	
Het	is	in	ieder	geval	al	wel	duidelijk	dat	de	project-
ontwikkelaars	15%	van	het	budget	voor	de	uitvoe-
ring	van	 de	werken	 uit	 hoofde	van	 compensatie	
aan	de	gemeente	zullen	moeten	betalen.	

G ezo n d h e i dN i e u w s  u i t  S p a n j eJ U R I D I S C H

De	 bal	 ligt	 nu	 bij	 de	 gemeenteraden.	 Alle	 ille-
gale	woningen	die	niet	gelegen	zijn	op	speciaal	
beschermde	 terreinen	 (rivierbeddingen,	 over-
stromingsgebieden,	 gebieden	 met	 een	 risico	
op milieubranden of die een bedreiging vormen 
voor	cultuurgoederen)	zullen	van	de	nieuwe	wet	
kunnen	profiteren.

De	 regularisatie	 van	 woningen	 op	 speciaal	 be-
schermde	plattelandsgrond	is	dus	nog	niet	mo-
gelijk.	Toch	voorziet	deze	wet	ook	een	grote	voor-
uitgang	voor	woningen	op	speciaal	beschermde	
grond.	 Vroeger	 verjaarde	 de	 illegale	 bouw	 van	
woningen	 op	 dit	 soort	 grond	 nooit.	 Vanaf	 nu	
geldt ook voor woningen op deze grond de ver-
jaringstermijn	 van	 6	 jaar	 na	 beëindiging	 van	 de	
bouw	van	het	huis.	Na	die	6	jaar	kan	het	niet	meer	
gesloopt worden en/of kunnen de eigenaren niet 
meer gedwongen worden de woning in de oor-
spronkelijke	staat	terug	te	brengen.	Ook	kunnen	
er	geen	boetes	meer	opgelegd	worden.	Er	be-
staan	enige	uitzonderingen,	onder	meer	als	het	
gaat	 om	 grond	 met	 gevaar	 voor	 overstroming,	
aardverschuiving	of	als	het	publiek	eigendom	is.	

 
Wilma van den 
Boogaard

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

Aannemersbedrijf Willem van Doorne
Tel: 952 201 807 - Mobiel: 606 189 497
E-mail: willemdoorne@gmail.com
www.willemdoorne.hol.es
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• keukens
• badkamers
• vloer- & tegelwerk
• ramen en deuren
• vloerverwarming
• air conditioning
• zonnepanelen
• airless & schilderwerk designs

J U R I D I S C H

LEZEN, WANDELEN & BRIDGEN...
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 donder-
dag samen de benen strekken en na de wande-
ling 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	wan-
delen	(10/12	km)	waarna	er	rond	14:30	wordt	ge-
luncht.					

Loop een keer mee en geef je op bij annelies-
koestering@outlook.com	 of	willemenjannievan-
dersteen@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	 parkeer-
plaats.		https://www.bridgencostadelsol.nl		of	bel	
Peter	en	Jos	Huisman	+34	606	888	787

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

G ezo n d h e i dN i e u w s  u i t  S p a n j eB E Z I G H E D E N

Marbella.	Bridgeclub	Biznaga	speelt	elke	don-
derdag	om	16.00	uur	in	Atalaya	Golf	en	Coun-
tryclub.	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	 uitge-
breide	 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	wor-
den 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 tus-
sen	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 re-
dactie@
nccs.es	
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F ilips van Bourgondië mopperde op 
zijn vrouw Johanna dat zij zich te 
koel gedroeg tegenover het Franse 

koningspaar. “Dat ouwe wijf probeert 
mij steevast te vernederen, ze denkt dat 
zij een groothertogin van Bourgondië 
tegenover zich heeft, in plaats van de 
koningin van een wereldrijk; want jij en 
ik zijn straks de aartshertogen van De 
Nederlanden, Bourgondië en de koning 
en koningin van Spanje, haar overzeese 
gebiedsdelen, de groothertog en 
hertogin van Oostenrijk en de keizer en 
keizerin van het Heilige Roomse Rijk. 

Door de verstandige politiek van 
mijn ouders en die van jouw 
vader sluiten wij Frankrijk 
over het water in, waar 
mijn zus getrouwd is met 
de Britse kroonprins, 
Bourgondië en Duitsland 
de noordelijke grens en de 
oostgrens bewaken, waar 
Spanje het zuiden afklemt en 
mijn papa met zijn bezittingen aan 
en in de Middellandse Zee de zuidkust van 
Frankrijk beheerst. In plaats dat zij zoete 
broodjes met mij bakt en bij mij in de gunst 
probeert te geraken, tracht zij mij keer op 
keer te vernederen. En jouw fraaie raadsheer, 
de Mecheliaan Frans van Busleyden, is een 
ware intrigant. Hij is voortdurend op de 
hand van Lodewijk. Maar vergis je niet, straks 
als wij zijn geïnstalleerd als de opvolgers en 
vorsten van Castilië en Aragon, dan moet 

jij de Aragonese bezittingen rond Frankrijk, 
Italië en de koninkrijken van Sardinië en 
Sicilië verdedigen. Lodewijk stuur t daar 
voortdurend op conf licten aan. Er vloeit 
te vaak nobel Spaans bloed. Nu is het nog 
vrede, maar als er oorlog komt, dan moet 
jij tegen dat Franse maatje van je knokken, 
begrijp je wel?”

“Maar begrijp het dan toch, Johanna. Als 
ik bevriend kan blijven met Lodewijk, dan 
lossen we zo’n oorlog op door met elkaar te 
praten. Met een drankje en wat feestgedruis 
vallen alle moeilijke zaken beter te regelen 
dan met soldaten, kogels en zeeslagen. 
Diplomatieke geschillen zijn altijd op te 
lossen met een hapje en een drankje, maar de 
relatie tussen vrouwen, en nu doel ik op jou 

en koningin Anna, daar is geen kruid 
tegen gewassen. Iedereen voelt de 

spanning tussen jullie. Het lijkt 
mij beter te ver trekken want 
jij creëerde een incident: Jouw 
gedrag tijdens de speciale mis, 
het hele hof roddelt erover!”
“Wel, laat ik je dan precies 

ver tellen wat het mens deed. 
Bij de offerande overhandigde een 

hofdame van Anna mij een muntstuk, 
dat ik namens de koningin in de offerschaal 
moest deponeren. Daarmee suggereerde 
zij dat ik zelf geen geld zou hebben. Bij het 
openen van mijn beurs liet ik haar geldstuk, 
per ongeluk vallen – het klonk heerlijk helder 
door de slotkapel- , en ik verbood mijn 
behulpzame hofdames de munt op te pakken. 
Vervolgens deponeerde ik een gouden 
dubloen in de schaal, die heerlijk duidelijk 
boven al dat koper en zilver uit bleef blinken. 

ANDALUSIË een geschiedenis
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ANDALUSIË een geschiedenis
Luister, ik heb me al die tijd dat we hier zijn 
gedragen naar de regels van de etiquette 
van het Spaanse hof, ik word dan ook de 
Koningin van Spanje. Maar ik hoef me niet 
te laten beledigen door die oude fokteef, 
mi amore!”

“Het wordt tijd dat we ver trekken, nu wil 
ik graag naar Spanje, het is mooi geweest 
hier. Maar laten wij samen in harmonie 
met Lodewijk tenminste, uiteen gaan. Je 
weet nooit waar een goede relatie toe 
kan leiden.”

Ik kon wel springen van blijdschap, weg 
uit deze luxe gevangenis, op reis naar mijn 
ouders. Het jubelde in mijn hoofd en ik nam 
mij voor mijn lieve her tog eens extra lekker 
te verwennen straks, voordat wij ons te 
slapen zouden leggen. Hij moest nog zo veel 
leren…..

Het afscheid met Anna was har telijk. 
Waarschijnlijk was zij blij dat ik wegging. 
Koning Lodewijk begeleidde ons helemaal tot 

voorbij de rivier de Loire, tot de stad Amboise. 
Onze stoet werd opnieuw geëscorteerd door 
500 lansknechten, met hun harnassen in vol 
ornaat. Mijn her tog reed ook te paard, ik zat 
in een van de twintig koetsen. Bij Amboise 
namen de mannen har telijk afscheid, ik kreeg 
een charmante handkus en zowaar een 
knipoog. Wat bedoelde die man daarmee? 
Geen kus zoals bij de ontvangst. Ik was er 
niet rouwig om. 

Door de grotendeels onbewoonde vlaktes van 
Aquitanië bereikten we uiteindelijk 
op 16 januari 1502 Saint Jean de 
Luz. De muren van de stad waren 
duidelijk zichtbaar in het late zonlicht. 
Even later herkende ik de toren 
van de oude kerk en de muren van 
het for t, die zich helder aftekenden 
in het late middaglicht; weldra zou 
het donker worden. Vijf lange jaren 
had ik in de Lage Landen gewoond, 
tranen van emotie stromen over mijn 
wangen. Weldra zou ik mijn geliefde 
land terugzien, mijn ouders, mijn 
oude vrienden en bekenden. Wat 
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verlangde ik naar het Spaanse eten, de taal, 
de gezelligheid, de dienaren, die beleefd en 
gewillig al mijn wensen zouden inwilligen. Mijn 
blik zwierf over de kust en de zee, verder, naar 
Cantabrië en Asturië. We zouden die avond 
in een klooster overnachten, de koetsen en 
huifkarren zouden worden omgeladen, want 
de paden door het gebergte waren meer 
voor paarden , de muilezels en ezeltjes, die 
zwaarbeladen door de koude en besneeuwde 
passen richting de Castiliaanse hoogvlakten 
zouden klimmen. En dalen. Steeds was er 
na de ene bocht de andere, opnieuw een 
nieuwe klim of afdaling, je zou denken dat 
er geen einde aan deze moeilijke weg zou 
komen. Een vreselijk onweer overviel ons, 
de Bourgondiërs in het gezelschap wisten 
niet waar ze kijken moesten, zo donderde en 
lichtte het. De bergen versterkten het geluid 
en zelfs Filips kroop dicht tegen mij aan in 
de tent, een paar dekens om de schouders. 
Deze onverschrokken jager en vechter 
bibberde en ik denk niet alleen van de kou. 

Pas op 26 januari bereikten we Fuenterrabia 
en lagen de Pyreneeën achter ons. Wij 
werden verwelkomd door een honderdtal 
Hidalgos en Grandes, die luidkeels hun 
welkomstgroeten aan ons mededeelden. Mijn 
reisgenoten keken hun ogen uit, alle mannen  
waren in het zwart gekleed, een verordening 
van mijn moeder die het weeldeverbod had 
ingesteld na de dood van prins Miguel. Mijn 
Bourgondische begeleiders vonden die edelen 
maar sober gekleed. Eenmaal in het Alcazaba 
van de stad, waar men kwartier voor ons had 
gemaakt, was de zaal niet versierd, maar toch 
warm en gezellig. Ik ontmoette Don Fabrique, 
de admiraal van Castilië, de hertogen van 
Infantado en Najera, de markies van Denia, de 
graaf van Miranda en vele andere bekenden. 
Filips ontdooide en probeerde zo goed 
mogelijk, met een mengelmoes van Frans en 

het Spaans dat hij had geprobeerd te leren, 
op joviale toon met de edelen te converseren. 
Om onze aankomst te vieren was er een mis 
besteld en ik vond het heerlijk weer eens in 
een serieuze Spaanse tempel de eredienst bij 
te wonen. 

Eenmaal bij het diner wordt het duidelijk 
dat de verenigde Spaanse edelen naar 
de gunst van Filips en mij zullen bedelen. 
De reis naar Burgos wordt er een met 
vele onderbrekingen, met stierenvechten,  
steekspelen, diners, zangkoren en 
optochten. 

Filips is opgewonden, binnenkort zal hij mijn 
vader en moeder gaan ontmoeten. Zal de 
Castiliaanse Cortes mijn en zijn koningschap 
bevestigen, net zoals de Aragonese Cortes 
hetzelfde zal doen. Hij bekijkt mij op een 
andere manier, zo’n beetje net als toen wij 
elkaar 5 jaar geleden ontmoetten. Hij kijkt 
naar mijn boezem en benen, zo. Zo. Frans 
van Busleyden zit er een beetje verloren 
bij. Filips is nu in de weer met de edelen en 
met de tolken. Hij krijgt telkens de lachers 
op zijn hand. Mooi zo, want Frankrijk is hier 
ver weg en, hopelijk, snel vergeten.

Peter Langendam

Alcazaba

Fuenterrabia
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InSPANJE.nl

SPAANS NIEUWS EN 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

OVER LEVEN IN SPANJE

MeerSPANJE.nl

InSPANJE.nl MeerSPANJE.nl

REIS- EN 
CULTUURBLOG 

OVER SPANJE

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 

Dé slaapspecialisten van de Costa del Sol

Wij zijn een Grand Café aan de boulevard 
van	La	Carihuela	-	met	uitzicht	op	het	strand	
en	de	zee.

In	 ons	 Grand	 Café	 kunt	 u	 terecht	 voor	 een	
drankje en een hapje of een uitgebreid diner.

Wij staan voor klantgerichtheid, service, 
gastvrijheid & kwaliteit

Grand Café The Launch - Nol & Priscilla
Calle Carmen 35, Torremolinos
T: +34 - 952 377 751 W: thelaunchspain.com

The LaunchThe Launch 
La Carihuela



LEREN 
BELEGGEN

3 deskundige leraren

60 jaar gezamenlijke ervaring

Gepersonaliseerd beleggersplan

Interactief

95% video content

Bonus lessen

Live-Chat met lerarenLive-Chat met leraren

ONLINE CURSUS

Koop nu via 
academy-for-investors.com


