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

zeltocht eind maart tot een succes te maken. Op 
zaterdag de puzzeltocht zelf met ’s avonds het 
diner en de prijsuitreiking en dan feesten tot in 
de kleine uurtjes. Dit kan, want we blijven over-
nachten in het hotel zodat u de volgende och-
tend na het ontbijt op uw gemak terug naar huis 
kunt rijden. Alhoewel ... zelf moet ik misschien 
iets harder rijden want die middag hebben we 
een optreden van CC9. 

Tot binnenkort maar weer op een van onze acti-
viteiten – er zijn er genoeg .....

Wilmar Bliek, voorzitter 

E v e n e m e n t e n

VRIJDAG 7 FEBRUARI
Inloopborrel met live muziek
Bij restaurant Valparaiso in Mijas
Van 18.00 tot 20.00 uur

WOENSDAG 12 FEBRUARI
‘Moordlunch’
Opgeven: evenementen@nccs.es
Meer informatie in nieuwsbrief

VRIJDAG 6 MAART
Inloopborrel met live muziek
Bij restaurant Valparaiso in Mijas
Van 18.00 tot 20.00 uur

ZATERDAG 14 MAART
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Bij restaurante La Finca - Caballeros, 
Benalmádena
Vanaf 11.00 uur
Meer informatie in nieuwsbrief

Ook met onze club gaan we er weer alles aan 
doen om het leven aan de Costa del Sol extra 
aantrekkelijk te maken voor onze leden door 
het organiseren van allerlei verschillende activi-
teiten onder het motto: voor elk wat wils. In de 
laatste DVH heb ik al een opsomming gegeven 
van wat u zoal kunt verwachten in het wintersei-
zoen en de eerste twee evenementen hebben 
we intussen al achter de rug.  

Onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in Val-
paraiso was met 180 deelnemers weer een 
groot succes; elders in dit nummer geeft Peter 
Langendam hiervan op zijn humoristische en 
typerende wijze verslag. De redactie fronste 
even met de wenkbrauwen, maar wie de boe-
ken van Peter gelezen heeft herkent ook in dit 
korte verslag zijn typische humor en schrijfstijl. 
Vanzelfsprekend blijft echter elke schrijver in 
de Vliegende Hollander in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk voor de inhoud van zijn stukjes.

En gisteren (ik schrijf dit op zondag 19 januari) 
was het nu jaarlijkse Nieuwjaarsbridgetoernooi. 
Een mooi toernooi met 56 deelnemers van de 
verschillende Nederlandse bridgeclubs hier 
aan de Costa en met overtuigende winnaars: 
Toni & Nini van Vliet in de A-lijn en Patricia Slaats 
& Erna Dudok in de B-lijn. Een welverdiende fe-
licitatie aan de winnaars.

Nu gaan we hard aan het werk om de autopuz-

H
et nieuwe jaar 2020 is al een aardig stukje “onderweg” maar voor alle leden die 

ik nog niet heb ontmoet tijdens een van de afgelopen activiteiten; namens het 

gehele bestuur toch nog een heel goed en gezond 2020 toegewenst. Maak er 

een mooi jaar van.

Een nieuw jaar, nieuw decen-
nium, nieuwe evenementen

Evenementen
ZATERDAG/ZONDAG 28/29 MAART 
Tweedaagse autopuzzelrit
Aanmelden bij: evenementen@nccs.es

Meer informatie in volgende DVH en in 

nieuwsbrief.

VRIJDAG 3 APRIL
Inloopborrel met live muziek
Bij restaurant Valparaiso in Mijas
Van 18.00 tot 20.00 uur

12/13 APRIL
Diverse paaslunches
Meer informatie in nieuwsbrief

MAANDAG 27 APRIL
Koningsddag
Nadere informatie in volgende DVH en 
nieuwsbrief
Van 13.00 tot 17.00 uur

VRIJDAG 1 MEI
Inloopborrel met live muziek
Bij restaurant Valparaiso in Mijas
Van 18.00 tot 20.00 uur

Afscheid van Gerda Maartense en Gina 
Schutte van de Evenementencommissie. Komt 
u ons helpen?

Kijk voor de laatste berichten over 
evenementen en excursies op de 
website en in de nieuwsbrieven
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KERSTWANDELING MÁLAGA 
Wij verzamelden bij La Fabrica, ont-

dekt door G & G (Gina en Gerda) van 

evenementen. Gezellig iets gedron-

ken met een prachtig mandje pop-

corn erbij geserveerd.  Wat een unie-

ke locatie ! Echt een aanrader voor 

wie hier nog nooit geweest is. Calle 

Trinidad Grund, vlakbij treinstation 

Alameda.

Jammer genoeg waren G & G op de dag zelf 
niet aanwezig, zodat ons aller Koos Kraan de 
organisatie op zich heeft genomen. 
Na La Fabrica wandelden we naar de Calle 
Larios waar om 19.30 uur de Kerstverlichting 
aan zou gaan. Het was wederom prachtig om 
te zien.

Koos had gezegd waar we na dit spektakel 
weer zouden verzamelen…..er bleken er toch 
2 (zonder namen te noemen) dit niet te heb-
ben begrepen……. Koos had, om dit te voorko-

men, een lichtjes-ballon gekocht, zodat 
we hem in de mensenmassa niet kwijt 
zouden raken. Daarna naar het plein bij de 
Kathedraal gewandeld, Taberna La Ma-
lagueña, alwaar een glaasje wijn en een 
tapa. En…..onze zoekgeraakte leden per 
telefoon naar de juiste plaats gedirigeerd.

Op weg naar de volgende verrassing, 
weer via de Calle Larios waar we de schit-
terende lichtshow   nog eens van de an-
dere kant bekeken, leidde Koos ons, met 
plattegrond en ballon naar El Patio waar 
we ontzettend verwend werden met zo 
veel drank en heerlijke tapas als we wil-
den. 

Hierna ging een ieder zijn weg naar trein, 
bus, parkeergarage…… 
Met de complimenten en dank aan Koos, 
het was een geweldige avond ! 

Jeani Hoftijzer

Sierra NevadaKustlijn Costa Tropical

• Algarrobo Costa (Torre del Mar). Iedere eer-
ste woensdagochtend van de maand vanaf 
11.00 u in Chiringuito Paradise. in Algarrobo 
Costa, Paseo Marítimo Algarrobo (zie onze 
website voor volledige info). Gastvrouw Kittie 
van der Jagt, tel. 671 052 920. 

• Torremolinos Iedere dinsdagochtend vanaf 
11.00 uur in restaurant Bora Bora,
Calle de los Perros, La Carihuela Torremoli-
nos, op het parkeerterrein vlak voor la Roca. 
Informatie bij Marianne Groeneveld - Verin-
ga, grokogroko@hotmail.com, tel. 636 404 
640 en Kittie van Leusden 0031641467586

KOFFIE AAN DE  COSTA!

K o f f i e o c h t e n d e n

NCCS
KOFFIE-OCHTENDEN

• in Fuengirola kunt u iedere donderdag te-
recht bij Het Trefpunt vanaf 11.00 u aan de 
Paseo Marítimo in Los Boliches/Fuengirola. 
Gastvrouw is al vele jaren lang Martha van 
Straalen. Tel: 952 465 347

• Marbella Iedere dinsdagochtend vanaf 11.00 
u in de Royal Tennis Club Marbella, onder aus-
piciën van de Nederlandse Club Costa del 
Sol. Dit is een nieuw adres, vlakbij de afslag El 
Rosario, Hier ontmoeten wij elkaar, onder het 
genot van een kopje koffie of iets anders. Het is 
een welkome onderbreking van de week. Na 
de koffieochtend bestaat de gelegenheid om 
gezamenlijk ergens te gaan lunchen.
Voor de komende periode is onze gastvrouw 
weer terug: Daniëlla van Malderen,
Tel. 0032485280703

Calle Santa Teresa 3, Mijas-Costa



NIEUWJAARSFEEST 
Zondag de 12de januari was het zover; 
de NCCS hield haar 41ste nieuwjaars-
bijeenkomst en dus was het feest in 
Valparaiso. De leden en introducées 
waren in groten getale gekomen. 
Onze club kent nu meer dan 500 le-
den, wie had dat een paar jaar gele-
den nog kunnen denken? 

Ook de gemiddelde leeftijd daalt lichtjes en 
als ik onze leden dan zo actief op de dans-
vloer zie dan denk ik altijd wat een bekende 
huisarts hier aan de Costa del Sol mij eens 
toevertrouwde; dat de Nederlandse pensi-
onado’s, de baby-boomers, genoten van de 
bevrijdende 60-ger en de roerige 70-ger jaren. 
En dat de vrouwen niet meer aan de pil waren, 
want oud genoeg om die rommel niet meer 
te hoeven slikken. En dat de SOA’s regelmatig 
voorkwamen in deze leeftijdsgroep, omdat de 
geëmancipeerde ouderen dachten niet veilig 
meer te hoeven vrijen. Ach, het waren eigenlijk 
de enige vreemde gedachten die bij mij op-
kwamen. 

Ik zag onze voorzitter, die nu echt zo goed in 
zijn rol is gegroeid dat hij het daarom nog een 
paar jaar mag voortzetten, als het aan ons 
ligt. Zijn warme woorden van welkom en zijn 
nieuwjaarswens gingen erin als de oliebollen 
van Catherine van der Werff en Hans Kors, die 
voor hun baksels een hartelijk en welverdiend 
applaus kregen. Ik hoop dat de redactie van 
DVH hen het recept zal weten te ontfutselen 
en het dan in DVH 6 zal publiceren. 

De NCCS huisband, CC9 maakte voortreffelij-
ke muziek en de alkoof die de band herberg-
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de zorgde ervoor dat achter in de zaal toch 
nog zonder stemverheffing  gesproken kon 
worden. Mijn muzikale oor vertelt me dat 
zij steeds beter gaan spelen en ook het re-
pertoire wordt actueler: jazz kan anno 2020 
echt niet meer.  Rock en blues zijn altijd bij 
de tijd en zodra Black Magic Woman weer-
klinkt, met de gitaar zoals Carlos Santana 
dat ook kan, dan word ik weer even 16 jaar 
en denk ik aan wat ik toen bij die klanken 

dacht: dat de belofte wanneer ik oud ge-
noeg zou zijn, ik mijn zwarte, magische 
vrouw zou ontmoeten. 

Ons koor Nos Encanta Cantar bracht een 
andere magie voor de bühne, zodat wij 
samen met de overheerlijke hapjes en de 
voortreffelijke wijnen een heerlijke en ver-
diepende start van het nieuwe jaar ken-
den. Het huis Torres leverde de witte wijn, 
de robuuste allemansvriend Viña Sol, de 
rode wijn Camina was een stevige en 
mooie Roble van Cabernet Sauvignon uit 
La Mancha en de rosé was Oh My God zo 
lekker. Hulde aan het NCCS team dat deze 
wijnen had uitgekozen, volgend jaar weer, 
aub. Wel maakte ik mij wat zorgen, want 
het oude horecagezegde van ‘Ze vreten je 
arm, maar zuipen je rijk’ leek toch weer van 
toepassing: Wij lusten hem wel! En omdat 
onze leden geen Soa’s hebben, noch ooit 
hebben gehad, torsen zij allen toch een 
flinke lever die op de avond van ons gran-
dioze Nieuwjaarsfestijn bepaald overuren 
moet hebben gedraaid.

Peter Langendam 



WWW.NCCS.ES  11 

KERSTLUNCHES
in Marbella, Fuengirola en Torremolinos
 
MARBELLA
Toen was het alweer de tweede 
Kerstdag in 2019. Voor Nederlan-
ders, maar niet voor de Spanjaar-
den, want in Spanje kent men geen 
tweede kerstdag. Gezellig weer 
een kerstlunch georganiseerd door 
onze gastvrouw Daniëlla van Mal-
deren. Wij zijn deze keer in Calypso 
bij restaurant La Tabla Belga. Eerst 
een cava en vervolgens genoten 
we van een heerlijke lunch. Het was 
heel gezellig en iedereen heeft het 
zeer naar de zin gehad. Tijdens de 
lunch kwamen er een kerstman en 
drie kerstvrouwen met een bloe-
metje voor Daniëlla als dank voor 
haar inzet voor de NCCS. Dat werd 
zeer gewaardeerd. Voldaan is ie-
dereen na de lunch of nog enkele 
uurtjes later weer naar huis vertrok-
ken. 

FUENGIROLA
Zo’n vijfentwintig personen wisten 
Tweede Kerstdag de weg naar res-
taurant Kü-damm in de haven van 
Fuengirola te vinden.
Toen iedereen aanwezig was werd 
een cava als welkomstdrankje aan-
geboden door de zeer vriendelijke 
bediening en was er gelijk een ge-
animeerde stemming aanwezig.
Er kon een keuze worden gemaakt 
uit de  uitgebreide menukaart van 
drie gangen met voor een ieder 
voldoende wijn of een ander soort 
drinken.
De gerechten waren voortreffelijk 
en voldoende, en als besluit werd 
er koffie aangeboden met kersen-  
of chocolade bonbons waar ook 
gretig van werd genoten.
Ook het spontane bezoek van onze 
NCCS voorzitter Wilmar met zijn 
eega Evelyn, Jeani en Maya werd 
door allen bijzonder op prijs ge-
steld.
We willen graag iedereen bedan-
ken voor hun aangename en posi-
tieve bijdrage aan deze kerstlunch.

Loek en Martha van Straalen.
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NIEUWS UIT SPANJE
Eerste coalitieregering ooit in 
Spanje
Voor het eerst in zijn geschiedenis 
heeft Spanje een coalitieregering. 
Op dinsdag 4 januari lukte het Pe-
dro Sánchez steun te verkrijgen van 
het Spaanse parlement. De PSOE 
zal samen met Unidos Podemos 
het land gaan regeren.

Met 167 ja’s, 165 nee’s en 18 onthoudingen 
wordt Sánchez opnieuw minister-president 
en Pablo Iglesias van UP wordt vice-pre-
mier. Dat deze coalitieregering mogelijk is, 
is te danken aan de steun van Catalaanse 
en Baskische separatisten. Dat vormt een 
doorn in het oog van de rechtse(re) en con-
servatieve partijen zoals Ciudadanos, PP en 
Vox. Met deze regering is er definitief een 
einde gekomen aan het tweepartijenstelsel, 
waarin altijd de PSOE óf de Partido Popular 
regeerde. 

Sánchez, die al bijna een jaar demissionair 
premier is, heeft lang op deze zekerheid 
moeten wachten nadat zijn regering in fe-
bruari vorig jaar viel. De daarop volgende 
verkiezingen won zijn partij wel maar toen 
lukte het hem niet een regering te vormen, 
zodat er opnieuw verkiezingen uitgeschre-
ven moesten worden. Op 10 november 
won de PSOE opnieuw en ditmaal volgde 
erg snel een voorlopig regeerakkoord met 
Pablo Iglesias van de linkse partij Unidos 
Podemos.

Samen hebben de partijen 155 van de 350 
zetels in de Spaanse Tweede Kamer. Voor 

een absolute meerderheid hadden ze 176 
zetels nodig. Om dit gat te vullen zochten 
Sánchez en Iglesias de steun van andere 
kleine en nationalistische partijen. Partido 
Popular, Ciudadanos en Vox, de drie ande-
re grootste formaties in het Spaanse parle-
ment steunen de linkse coalitie niet.  

Twee stemrondes
Voor het goedkeuren van een nieuwe re-
gering in Spanje worden twee stemrondes 
in het parlement gehouden. Parlementsle-
den kunnen ‘si’ of ‘no’ stemmen of zich van 
stemming onthouden. Om in de eerste ron-
de die zaterdag 4 januari werd gehouden te 
winnen is een absolute meerderheid van 
stemmen vereist. Dus minimaal 176 keer ‘si’. 
Dat is niet gelukt. Dinsdag 4 januari volgde 
de tweede stemming waarin een gewone 
meerderheid, meer ‘si’ dan ‘no’ voldoende 
was. 

Costa del Sol, Bilbao en Costa 
Azahar bij beste locaties voor pen-
sionado’s
Zakentijdschrift Forbes stelt jaarlijks 
een lijst samen met de beste plaat-
sen om te verblijven na het berei-
ken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. 

Voor het eerst zijn ook locaties buiten Ame-
rika opgenomen in de lijst waarop Spanje 
liefst drie keer voorkomt.
Met de steeds betere gezondheid en gun-
stigere leefomstandigheden van 65-plus-
sers neemt ook het aantal mensen toe dat 

op die leeftijd besluit te verhuizen naar een 
ander, zonniger, en liefst ook voordelig land 
met goede gezondheidszorgvoorzienin-
gen. De Costa del Sol, Bilbao en de Costa 
Azahar voldoen aan deze voorwaarden en 
prijken dan ook op de lijst van favoriete be-
stemmingen om van de welverdiende vrije 
tijd te gaan genieten.

Warm en goedkoop 
Volgens Forbes is Spanje een favoriet land 
om als 65-plusser te verblijven wegens de 
uitstekende gezondheidszorgvoorzienin-
gen, het gunstige klimaat, de lage crimina-
liteit en het gemakkelijk verkrijgen van een 
verblijfsvisum. Bovendien merkt Forbes op 
dat Spanje een van de goedkoopste landen 
binnen Europa is.
Aan de Costa del Sol is Torremolinos een 
geliefd oord bij buitenlanders: hier wonen 
mensen met in totaal meer dan 100 ver-
schillende nationaliteiten. 13% van de inwo-
ners van Torremolinos komt oorspronkelijk 
niet uit Spanje.

Inschrijven in gemeente
Overheden van de Costa del Sol 
gaan een campagne starten om 
buitenlandse inwoners te stimu-
leren zich te registreren bij de ge-
meente waar ze wonen. Dit gebeurt 
in de praktijk te weinig waardoor ge-
meentes een te laag budget heb-
ben voor het reële aantal inwoners.

Afgelopen november telde de gemeente 
Marbella voor het eerst meer dan 150 dui-
zend inwoners, dat zijn er ruim 10 duizend 
meer dan het vorig jaar. Dat levert Marbella 

een voordeel op, want bij meer dan 150 dui-
zend inwoners wordt het budget waarover 
de gemeente beschikt verruimd. En dat 
komt weer ten goede aan de inwoners van 
de Costa del Sol.
Registratie voor inwoners bij de gemeen-
te is verplicht, maar niet alle buitenlanders 
hebben zich als inwoner aangemeld. Dat 
betekent dat er in werkelijkheid meer in-
woners zijn dan het aantal waarop de het 
gemeentebudget en de dienstverlening 
zijn gebaseerd. Volgens een inschatting die 
in 2012 werd gemaakt, wonen er meer dan 
een half miljoen buitenlanders aan de Costa 
del Sol die zich niet officieel hebben inge-
schreven.

Alleen voordelen
Gemeentes uit de provincie Málaga ver-
moeden dat buitenlanders zich niet regis-
treren vanwege de bureaucratische ad-
ministratieve afhandeling of uit angst een 
sociale uitkering te verliezen of dubbel be-
lasting te moeten betalen. Volgens Arantxa 
López, gemeenteraadslid voor vreemdelin-
genzaken in Mijas, is dit een misvatting en 
levert registratie alleen maar voordelen voor 
de inwoners op. In haar gemeente komt 
zo’n 40% van de 35 duizend inwoners uit het 
buitenland.  
Meer inwoners, meer geld
Voor gemeentelijke instellingen is het be-
schikbare budget voor een groot deel af-
hankelijk van het aantal geregistreerde in-
woners. Met het budget wordt de openbare 
dienstverlening en infrastructuur gefinan-
cierd. Concreet betekent een toename van 
duizend geregistreerde inwoners dat een 
gemeente één brandweerman meer kan 
inzetten. 2,4 duizend geregistreerde inwo-
ners meer komt neer op een extra vuilnis-
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wagen en met 2,5 duizend registraties is de 
gemeente vier politieagenten rijker. Boven-
dien krijgen geregistreerde buitenlanders 
stemrecht bij lokale en Europese verkiezin-
gen, toegang tot het gezondheidszorgsys-
teem, fiscale voordelen en voor mensen 
boven de 65 zijn er gratis culturele en spor-
tieve activiteiten. Ook mag deze groep dan 
gratis gebruik maken van het openbaar ver-
voer.

Spanje boekt flinke daling van 
CO2-uitstoot uit energieopwek-
king
Spanje heeft in het afgelopen jaar 
de doelstelling van 2030 bereikt als 
het gaat om het reduceren van de 
CO2-uitstoot bij energieproductie. 
De keuze voor andere brandstoffen 
dan steenkool leverde 33,3% min-
der CO2-uitstoot op ten opzichte 
van 2018

Steenkool is decennialang een van de be-
langrijkste grondstoffen geweest waarmee 
in energiecentrales elektriciteit werd gege-
nereerd. Bij verbranding van steenkool komt 
CO2 vrij, de grote boosdoener van de op-
warming van de aarde.

Sluiting kolenmijnen
Op 1 januari 2019 werden in Spanje de ko-
lenmijnen gesloten omdat deze niet lan-
ger rendabel waren. Bovendien voldeed 
de Spaanse regering met deze sluiting aan 
het veto van de EU op overheidssteun voor 
kolenmijnen. Daarmee werd 2019 het jaar 
waarin de minste energie werd opgewekt 
in thermische centrales sinds de registratie 

daarvan in 1990. Voor nog geen 5% van de 
totale energieopwekking wordt nu nog ge-
bruik van kolen gemaakt, dat is een vermin-
dering van 85,6% ten opzichte van 2002, het 
piekjaar van de steenkool in Spanje.

Goede alternatieve energiebronnen
Verschillende factoren hebben het moge-
lijk gemaakt om af te stappen van het ge-
bruik van kool als brandstof voor energie. 
Een van die factoren is de emissiehandel, 
geïntroduceerd door de EU waardoor ko-
lencentrales zoveel geld moesten gaan 
betalen voor hun CO2-uitstoot dat door-
gaan onmogelijk werd, terwijl er andere al-
ternatieven zijn zoals aardgas of duurzame 
energie. Naast de implementatie van deze 
duurzame energiebronnen zoals zonne- of 
windenergie, heeft ook de prijsdaling van 
aardgas een rol gespeeld bij de afname van 
de CO2 -uitstoot.
Groei van duurzame energiebronnen
In 2019 zijn de duurzame energiebronnen 
in Spanje met 10% toegenomen. Voor 36,8% 
van de energie die vorig jaar is opgewekt 
werd gebruik gemaakt van duurzame bron-
nen. 58,6% van de energie die in 2019 is op-
gewekt (duurzame energie en kernenergie) 
was CO2 -vrij.
In één jaar tijd is de CO2 -uitstoot als gevolg 
van energieopwekking in Spanje van 64,5 
miljard kilo naar 43 miljard kilo gegaan. Dat is 
een afname van meer dan 33% ten opzichte 
van 2018. De kolencentrales waren voor 17% 
verantwoordelijk voor de totale CO2 -uit-
stoot. Het verkeer was in 2018 voor 27% ver-
antwoordelijk voor de totale CO2 -uitstoot 
en de industrie voor nog eens 19%

Met dank aan InSpanje.nl - dé Spaanse 

nieuwssite in het Nederlands

KOOK.... MUTS! 
Na enig overleg leek het ons een 

goed idee om een nieuwe rubriek te 

introduceren: KOOK……MUTS, “Eén-

pans- en makkelijke gerechten met 

een Spaans accent” voor een ieder 

die niet te lang in de keuken wil staan 

en toch lekker en gezond wil eten. 

Spaanse stoofschotel

Ingrediënten:
500 gram rund stoofvlees 
estufado (Mercadona) blokjes 
kleiner snijden + 2x2 cm.
3 gele paprika´s (mag ook 
rode en gele zijn)
1 rode Spaanse peper
4 grote rode uien
1 klein blikje tomatenpuree 
(Mercadona ½ blik gebruiken)
1 blokje vleesbouillon
1/8 liter slag/kookroom (nata 
para cocinar)
Handvol gesneden bladselderij (apio verde)
Rode wijn
2 à 3 laurierblaadjes (laurel)

Paprika in reepjes snijden
Spaanse peper in kleine stukjes snijden
Uien schoonmaken/schillen en in vieren de-
len

1. Alles bakken in flinke klont boter
2. Tomatenpuree erdoor
3. Bouillontablet verkruimeld erdoor
4.  3 dl. water en scheutje rode wijn erbij 
5. Laurier erbij 
6. En dan maar laten sudderen, uurtje of 2 à 3
7. Op het laatst room erdoor roeren

Serveren met bijvoorbeeld ovenaardappel-

tjes (Mercadona patatas bravas) en voor de 
vitamineliefhebbers een lekkere salade naar 
keuze. Ook lekker erbij zijn stoofpeertjes.

Ik pas het recept altijd graag aan met een krui-
dige “sweet” touch. Klein plakje ontbijtkoek, 
speculaasje, Bastognekoek of een scheutje 
stroop, desnoods een klein schepje suiker. 
En natuurlijk kun je hier naar smaak peper, 
zout, knoflook, (hete) paprikapoeder, cayen-
nepeper etc. aan toevoegen. Maar naar mijn 

idee geven bouillonblok, apio 
verde en tomatenpuree al 
smaak genoeg. 

Het originele recept kreeg ik 
jaren geleden van mijn zus 
Anneke. Zij noemt het haar 
Braziliaanse stoofschotel. Mij 
ontgaat trouwens nog altijd 
wat dit recept met Brazilië te 
maken heeft, maar dit terzij-
de. Maar goed, aan de lezers 
de keus.   

Het verschil is dat zij hiervoor zoete aardap-
pels (500 gram) gebruikt en die dan het laat-
ste uur in partjes in de pan erbij doet. De wijn, 
ontbijtkoek en eventueel  ander zoet heb ik 
er ook zelf bij bedacht, mijn zus vindt dat niet 
lekker. 

Met een paar vrienden hebben we hier op de 
urbanisatie een eetclubje, zo af en toe koken 
we voor elkaar. Mijn Engelse buurman Roy 
vraagt dan of ik deze “stew” voor hem wil ma-
ken.

 Eet smakelijk!
Las Hermanas,
Jeani Hoftijzer

Anneke Derksen-Hoftijzer

N i e u w s  u i t  S p a n j e S i m p e l e  S p a a n s e  &  N e d e r l a n d s e  r e c e p t e n
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Met een sjaal in mijn tas was ik voorbe-
reid op een bezoek aan de moskee. Daar 
werden we van harte welkom geheten. 
Vanzelfsprekend deden we onze schoe-
nen uit en voor wie geen hoofddoekje 
had waren er oranje hoofddoekjes be-
schikbaar. De moskee was voorzien van 
stoelen en aldaar kwam een divers gezel-
schap bij elkaar: vertegenwoordigers van 
de katholieke kerk, moslims uit Marbella 
en omgeving, joden, Hare Krishna, pro-
testanten en Bahai. Andere organisaties 
als Lux Mundi uit Fuengirola en Folcolare 
werkten ook mee aan deze dienst.

Ontroerend was de manier waarop de 
al wat oudere Joodse Rabbijn door een 
vertegenwoordiger van de moskee naar 
binnen werd geleid;  de rabbijn werd let-
terlijk bij de hand genomen. De dienst 
begon  met het gezamenlijk zingen van 
het lied van Franciscus van Assisi. Deze 
katholieke heilige was degene die de 
eerste stap had gezet op dit pad door al 
800 jaar geleden een bezoek te brengen 
aan sultan Malek Al-Kamil van Egypte. Dit 
sterke gebaar van dialoog is nu voortge-
zet door de huidige Paus Franciscus die 
vorig jaar bij zijn bezoek aan Abu Dhabi 

,samen met de Groot Imam van Al-Azhar 
Ahmad Al-Tayyeb, een document voor 
broederlijkheid onder de mensen voor 
wereldvrede en voor het samenleven, 
heeft ondertekend. Hierin bevestigden 
de twee leiders de gemeenschappelijke 
roeping van alle mannen en vrouwen om 
als broeders en zusters te leven, omdat 

W
e hebben de kerstdagen al weer ruim achter ons gelaten en het leven 

neemt weer zijn gewone gang. Toch is mij daar iets van bijgebleven en 

dat kwam door een bezoek aan de moskee in Marbella. Daar kwamen op 

16 december 2019 vertegenwoordigers en aanhangers van verschillende religies bij 

elkaar in een volle moskee del rey Abdulaziz al Saudover te houden.

ze zonen en dochters van God zijn. Paus 
Franciscus: “We veroordelen elke vorm 
van geweld, en we verbinden ons ertoe in 
de wereld waarachtige waarden en vrede 
te verspreiden.”

Op basis van dit document heeft de bis-
schop van Malaga  Jesus Catalá met pas-
toor Rafael Vazquez een dialoog opgezet 
met andere religies. De bijeenkomst in 
Marbella is na een zorgvuldige voorbe-
reiding een groot succes te noemen. 
Alle religies konden zich uitspreken en 
vertelden iets over de religie op zich. Er 
werd ook gebeden om vrede zoals door 
de protestantse Nederlandse dominee 
Jos van der Sterre. Hij bad niet alleen om 
vrede maar ook om mededogen voor 
jongeren die het moeilijk hebben, voor 
de armen en het voorkomen van schade 
door luchtvervuiling en mededogen met 
de mensheid. 

Iedere vertegenwoordiger van elke religie 
voelde zich vrij om zich uit te spreken.  De 
toespraken werden afgewisseld met  het 
plaatsen van witte anjers in een bloem-
stuk door leden 
van de veschil-
lende religies.
Aan het einde 
van de dienst 
was daardoor 
een prachtig 
bloemstuk ge-
maakt dat sym-
bool stond voor 
de waarde van 
alle religies en 
in het bijzonder 
voor de geza-
menlijke waar-
de. “We zijn 

Rel igiesHistorische bijeenkomst
van religies

allemaal leden van dezelfde familie” ver-
klaarde Alicia Perdu, vertegenwoordiger 
van de Bahai.

Aan het einde zongen we gezamenlijk 
het: “Ode aan de vreugde”, de negende 
symfonie van Beethoven,  in het Spaans. 
Dit lied, dat de broederschap onder de 
mensheid predikt, was bij uitstek geschikt 
voor deze gelegenheid. Tot onze verras-
sing was er voor de uitgang van de mos-
kee, in een tent, een prachtige maaltijd 
voor ons bereid en was er gelegenheid 
om ervaringen uit te wisselen en met el-
kaar kennis te maken. 

Het was een indrukwekkende bijeen-
komst en hopelijk begin van een blijven-
de dialoog aan de Costa del Sol tussen 
de verschillende religies. 

Voor wie het terug wil kijken: https://
www.religiondigital.org/espana/Histo-
rico-magnifico-emocionante-testimoni-
al-Marbella-interreligiones-ecumenismo

Lenneke Straijer
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Een super lustrum puzzelrit

LUSTRUMGESCHENK

Cádiz

 Uit: Don Quichot op Klompen - het lustrumgeschenk bij het 

10- en 40-jarig bestaan van de NCCS

‘Don Quichot op Klompen’ is in 1989 uit-

gegeven naar aanleiding van het tienjarig 

bestaan van de NCCS 

Download van de website evenals de fo-

to’s van het lustrumfeest!

Aan de vele pluimen die zich bereids op Leo Le-

wicki z ‘n puzzelrithoed bevinden, werden er dit 

jaar weer nieuwe toegevoegd. 

Zo had hij de equipe Poolpool (uw schrijver) tot 

deelname weten te dwingen door een valse voor-

stelling van zaken. En ook ontwrong hij ondergete-

kende in een onbewaakt ogenblik de belofte om 

het verslag te schrijven. Mijn volgende vergissing 

was om dan maar met de equipe Poolpool mee 

te rijden om verzekerd te zijn van deze superieure 

hoogte alle ellende goed te kunnen overzien.

Om vast in de stemming te komen bezocht ik de 

equipe Poolpool in hun concentrati ecentrum er-

gens in de heuvels. De stemming was een beetje 

gedrukt, 

want ze hadden juist moeten besluiten om geen 

gebruik te maken van hun speciale autopuzzelri-

tautomobiel. Dat is er een die niet alleen links en 

rechts, voor- en achteruit kan rijden,  doch ook 

over de kop, zoals door Joop overduidelijk in het 

verleden bewezen had. Maar die wagen had net 

een boete van Pts 4.000 (vier duizend,  men zij 

gewaarschuwd) opgelopen, aangezien de verba-

liserende politieman meende dat de letters en cij-

fers op de nummerplaat niet voldoende leesbaar 

waren. De boete was overigens oorspronkelijk op 

Pts 2.000 bepaald, doch nadat Joop de smeris 

een “piece of his mind “ had getoond, stond er in-

eens 4.000.

Ik vroeg de equipe-leider Joop een kort overzicht 

te willen geven van zijn vroegere rally-ervaringen, 

“Nou”, zei Greetje, “die sufferd heeft er nog nooit 
iets van terecht gebracht. Onze eerste rally ging 

vlot en voor we het wisten zaten we aan de finish, 
een enig kroegje aan de Brasemermeer van een 

drankje te genieten. Maar omdat we niemand 

zagen, heb ik de noodenvelop maar eens open-

gemaakt, waaruit bleek dat de finish bij Tante Kee 
aan de Kaag lag “.

“En die heb ik prompt gevonden”, veerde Joop uit 

zijn stoel op, maar hij zakte weer terug toen zijn 

equipe-genoot opmerkte : “Kunst, als je er hon-

derd keer geweest bent“. Ik merkte verzoenend 

op dat alle begin moeilijk is en vroeg Joop hoe het 

verder was gegaan.

“Wel “, zei Greetje,  “toen moesten we met alle ge-

weld in het buitenland gaan rijden, in Sneek. We 

moesten linksaf bij bakker Botje. Joop meest na-

tuurlijk weer slim doen en zei : “als jij nou rechts 

kijkt en ik links, dan kunnen we hem niet missen”. 

Nou, we misten hem niet hoor. onder enorm ge-

rinkel van glas en puin reden we de etalage van 

bakker Botje binnen, want zijn straat stond dwars 

op de weg”.

Met een gevoel van naderend onheil vroeg ik aan 

Joop waarom die Leo dan zo voldaan was over 

hun deelname. “Dat”, zei Greetje, “is een ego-trip 

van Leo. Al jaren hebben we Leo voorgehouden 

dat we nooit ofte nimmer meer aan autopuzzel-

ritten zullen meedoen, en nu.....: Haar blik naar de 

co-equipier maakte me duidelijk, wie er door de 

knieën was gegaan. “Ja maar “, zei die flauwtjes,  
“die Leo had maar 8 equipes en hij heeft de snel-

heid verlaagd tot 12 kilometer per uur”. Ik liet ze in 

hun concentratie alleen, na hun verklaring dat ze 

dit jaar op “heelhouden” gingen rijden.

De ochtend van de rally begon voor de equipe 

met een groot succes,  want ze vonden de start-

plaats. Met enige vertraging weliswaar, doordat ze 

eerst alle verkeerde wegen bij telefooncellen wa-

ren ingeslagen. Zodoende kregen ze het laatste 

startnummer, tot hun verbazing niet nr. 9 zoals Leo 

ze had wijsgemaakt, doch nr. 26. Argwanend 

vroeg Joop naar de gemiddelde snelheid en van 

12 km was niets bekend,  het was als gewoonlijk 

weer 14.

De gedachte aan een grote prijs begon te ver-

vlakken, maar het was onmogelijk om daar 

somber over te zijn, want de startplaats tintelde 

van vreugde, vriendschap en vrolijkheid. Met 

dank aan de goede gever (red. Rest. Metropol) 

werd een heerlijke tompoes genoten en blijk-

baar was de laatste kop koffie zeer veel beter 
dan de eerste.

En toen was het Grote Ogenblik daar, het eer-

ste startnummer werd afgeroepen en sloeg in 

als een elektrische vonk, die de gierende ze-

nuwen onder de deelnemers tot ontbranding 

bracht. Tevens startte de discussie in de equi-

pe Poolpool,  want Joop wilde onder de eerste 

vraag “appel” invullen, maar Greetje verordon-

neerde “peer”. Dus werden beide ingevuld, maar 

ik zag Joop later stiekem de peer doorhalen.

Tot de Buchinger ging alles vlot, maar even daar 

voorbij bevond zich een verkeersknoop. Een 

aantal equipes wilde een weg links in en onge-

veer evenveel kwamen daar juist van de andere 

kant uit. De equipe Poolpool maakte van de ge-

legenheid gebruik om rechtdoor een weg te ne-

men, die verder niemand voor weg had aange-

zien. Maar onze “silly-billies” uit de rimboe zagen 

geen verschil met hun eigen wegen op de finca 
tot ze ergens in de krijtrotsen vastliepen.

Toen ze terugkwamen konden ze eindelijk rustig 

gaan rallyrijden, want iedereen was uit het zicht 

verdwenen. En sorry, beste lezers, Ik krijg nu de 

onbevredigende taak om een autopuzzelrit te 

verslaan, waarvan ik verder alleen nog de wa-

terreservoirs heb gezien, Zeker, we zijn in Pu-

erto Banus de equipe VandenBergvandenberg 

nog tegen gekomen, maar die hadden ook nog 

geen enkele controleur gezien en hadden be-

sloten om naar Alhambra terug te rijden. Kranige 

doorzetters, de VandenBergs, ze hebben nog 

een keurig resultaat bereikt, al hebben ze de 

valse X van de grijnzende Arabier niet kunnen 

vermijden.

Ook zijn we nog in Carolinapark beland, waar 

Joop zich herinnerde dat hij allang ruzie 

zocht met een van de bewoners. Zijn stem-

ming was intussen juist geschikt geraakt om 

daar eens werk van te maken. Dus toen we 

Carolinapark weer verlieten,  was het me-

ningsverschil zeer verdiept. In de equipe 

trouwens ook. Joop was van mening dat hij 

de Poedelprijs nu binnen handbereik had, 

maar Greetje wilde strijdend ten onder gaan. 

Pittig vrouwtje wel. Maar de dorst dreef haar 

tenslotte naar Rigoletto en daarmee bijna in 

de fout en dat na zo’n smetteloos parcours. 

Bij het opruimen van de papieren bleek de 

noodenveloppe te vermelden waar de echte 

finish was. En, ere wie ere toekomt, ook de fi-

nish hebben we weer kunnen vinden. Daarin 

had nu juist de zwaarste concurrent voor de 

Poedelprijs gefaald. Poolpool kreeg dus de 

gebruikelijke poedel, drie keer in successie 

en denkelijk een wereldrecord.

Maar nu terug naar het normale volk, een 

hele verademing zoals ook het binnenko-

men In Rigoletto aanvoelde als de thuis-

komst na een min of meer geslaagd avon-

tuur. Bij de diverse controleposten, bemand 

of onbemand, kon de succesvolle equipe 

letters verzamelen die het woord LUSTRUM 

vormden. Tevens moest je de Arabier met de 

X vermijden. En dat was warempel een paar 

teams gelukt ook.

Ereprijs voor Leo, zijn medewerkster Eliza-

beth van Strien, de hoofdassistenten assis-

tenten en de controleurs. Felicitaties aan de 

prijswinnaars.

Eervolle vermelding Rigolettol En de 

Poolpools hebben me beloofd volgend jaar 

als ze niet meerijden, als controleur te willen 

fungeren, als Leo ze dat durft toevertrouwen.
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Spanje is het land met de meeste hectares 
waarop biologisch geteeld wordt in heel 
Europa maar tachtig procent wordt geëx-
porteerd naar Europese landen waar de 
vraag groter is dan in Spanje. In 2015 gaven 
Spanjaarden nog maar zo’n 23 euro per jaar 
uit aan biologische producten, in 2019 was 
dat al ruim 36 euro. Ook hier verandert er 
dus iets. Het gaat vooral om granen, olij-
ven, noten, wijnen, peulvruchten en groen-
ten. In Andalusië zijn dat ook nog citrus- en 
andere vruchten. 
In Spanje is een product biologisch als het 
voorzien is van het Europees biologisch 
keurmerk en deze producten worden aan-
geduid met ‘biológico, orgánico en ecoló-
gico’. Om dit keurmerk te krijgen moeten 
producten aan een heleboel eisen voldoen 

op het gebied van bestrijdingsmiddelen, 
kunstmest, welzijn van dieren, toevoegin-
gen enz. Hoewel er vaak getwijfeld wordt 
of deze producten de meerprijs waard zijn, 
staan ze onder streng toezicht en er wor-
den weinig overtredingen gevonden. 
Maar is het nu eigenlijk wel de moeite 
waard om meer te betalen voor biologi-
sche producten? 
De hoeveelheden vitamines en mineralen 
in voedingsproducten verschilt altijd en 
is moeilijk in relatie te brengen tot wel of 
niet biologisch. Biologische producten le-
veren doorgaans wel meer antioxidanten 
en omega-3 vetzuren dan niet biologische 
producten.
De belasting op onze gezondheid is dui-
delijk wel minder bij biologische voeding. 
Het Columbia Center for Children’s En-
vironmental Health toonde onder meer aan 
dat blootstelling aan pesticiden tijdens de 
zwangerschap schadelijk is voor de ge-
zonde groei en ontwikkeling van baby’s in 

D
e wereld verandert, ook aan de Costa del Sol. Sinds enkele jaren zie ik in 

supermarkten ook biologische producten in de schappen, er komen steeds meer 

biologische winkels bij en dan zijn daar ook nog de biologische markten waar je 

rechtstreeks bij de boer kunt kopen. Zelf ga ik graag op de eerste zaterdag van de maand 

naar de markt in Elviria: gewoon grote tassen meenemen en het fruit en de groentes er 

los in verzamelen. Je kunt er gratis proeven en stuit op bijzondere producten. Niet alleen 

groente en fruit maar ook kazen, specerijen, kruiden, olijfolie en noten. De weg van de boer 

naar ons bord is dan heel klein en dus worden er meer voedingsstoffen behouden en is de 

smaak beter. Het is ook een kwestie van gevoel; fijn om een praatje te maken met de boer 

en na het opruimen van de boodschappen geen volle zak plastic over te houden.

de baarmoeder en een negatieve invloed 
heeft op de ontwikkeling in de vroege kin-
derjaren. Verder blijkt uit onderzoek dat de 
kwaliteit van het sperma, bij mannen die 
werkten met pesticiden, achteruit ging. 
Aan de andere kant bleek uit onderzoek 
uit 2018, gepubliceerd in JAMA internal 
magazine,  dat de kans op borstkanker en 
lymfklierkanker met 25% verminderde door 
het eten van biologische voeding. Aan dit 
onderzoek deden 68.946 Franse volwas-
senen mee van 2009 tot 2016.
Een steuntje in de rug voor de biologische 
boeren kwam vorig jaar ook van het Ne-
derlandse bedrijf Eosta in samenwerking 
met de TU Twente. Zij brachten onder-
zoeksresultaten naar buiten waaruit blijkt 
dat biologische landbouw onderdeel is van 
de oplossing om armoede en uitbuiting 
in de wereld tegen te gaan. De resultaten 
werden op 25 september 2019 gelanceerd 
in het rapport SDG’s and Organic Agricul-
ture. Hierin wordt beschreven hoe deze 
landbouw kan helpen om de duurzame 
ontwikkelingsdoelen, geformuleerd door 
de VN, te halen.

Het is hier aan de Costa geen 
probleem meer om deze pro-
ducten te vinden. Zelfs online 
zijn ze te koop via diverse web-
sites. De vereniging Guadalhor-
ce Ecológico verzorgt de mees-
te biologische markten. Op de 
website staat een overzicht van 
waar en wanneer de markten 
zijn. Maar het leukste is toch om 
lekker over de markt te dwalen, 
te ruiken en te proeven. En daar-
na met deze verse producten 
aan de slag te gaan.

Lenneke Straijer, 

orthomoleculair therapeut
info@life-elements.nl

GezondheidEten met een goed 
gevoel
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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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Centrum van Málaga: de calle Larios

DE TIEN WOORDEN
onze leefregels

De feestdagen zijn weer voorbij. De meesten onder ons vinden het fijn dat het 

gewone leven weer begonnen is. Een enkeling mist misschien de gezellige sfeer 

met verlichte straten en versierde winkels. Voor een aantal zijn de feestdagen een 

moeilijke periode door verlies van een geliefde en de afgelopen feestdagen wa-

ren voor de nabestaanden van de 58 verkeersdoden in de afgelopen feestperiode 

vreselijk. En dat terwijl er toch verkeersregels zijn. 

opgesteld voor het intermenselijk verkeer.
Bij u misschien nog bekend als de tien gebo-
den. Maar tegenwoordig spreken we liever over 
de tien woorden. In sommige kerken in Neder-
land worden ze nog elke zondag voorgelezen. 
Hier in Fuengirola en Torremolinos een enkele 
keer per jaar. Herhaling, net als de verkeersbor-
den na een kruising. Een garantie voor betere 
verhoudingen? Nee, dat niet, net zo min als voor 
de verkeersregels, maar als iedereen zich er aan 
zou kunnen houden wordt het zeker beter. 

Misschien bezoekt u de Nederlandstalige kerk-
diensten niet of niet meer. Misschien is het een 
idee om dat eens te doen. 

Wij nodigen u dan ook uit om eens een dienst 
bij te wonen. Misschien smaakt het naar meer.
Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken en 
kunt u napraten over de dienst of andere zaken 
die u bezig houden.

Meer informatie over de Nederlandse Interker-
kelijke Gemeente aan de Costa del Sol kunt u 
vinden op onze website: www.nigcds.com of bij 
onze scriba Grada Hildering-Bötzel. ghildering@
gmail.com Tel. 95 247 23 27

Piet Visser, voorzitter 
pieter01visser@gmail.com Tel. 722 59 57 10

KERK

In Nederland zijn er ruim 300 verschillende 
verkeersborden. In Spanje zal dat niet veel ver-
schillen. Ze dienen om te voorkomen dat er 
ongelukken gebeuren. Maar desondanks ge-
beuren ze toch. Ik weet niet of het u wel eens 
is opgevallen maar na elke kruising worden de 
toegestane snelheden nog eens door een bord 
aangegeven. Herhaling is kennelijk nodig om 
ons opnieuw te helpen herinneren hoe we veilig 
op onze bestemming kunnen komen. 

Ook voor het intermenselijk verkeer gelden ge-
schreven en ongeschreven regels. Toch con-
stateren we dat regelmatig en zeker rond de 
jaarwisseling er sprake is van onzorgvuldig han-
delen met vuurwerk. Het belagen van hulpver-
leners. Het vernielen van allerhande zaken. Het 
in brand steken van auto’s. En noem maar op. 
Maar ook de rest van het jaar komt het regel-
matig voor dat er mensen bedreigd worden of 
neergestoken. Je vraagt je wel eens af wat be-
zielt degenen die dat doen.

Je zou kunnen zeggen: gelukkig zijn het inci-
denten, maar je zult er maar het slachtoffer van 
zijn.

Veel mensen verontrust het. 

Helpen regels dan misschien. Ze helpen zeker 
maar dan moet je ze wel kennen. Eeuwen ge-
leden zijn er in de Joodse traditie ook leefregels 

Cádiz

Havana



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

Nog in prima staat verkerend creme-wit 

lederen hoekbankstel 6/7 pers. Kom 

kijken en zeg hoeveel het u waard is! Midden 

februari 2020 beschikbaar..  Tel. 6852 777 94

Te huur in de maanden maart t/m mei 

Appartement op het strand: 2 

slaapkamer,s, terras, in Benalmádena Costa. Prachtig 

gelegen, volledig verbouwd..  T: 722 451 409

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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Ana food & drinks   

Calle Casablanca 6, Torremolinos.  Informeel en 

gezellig. Uitstekende keuken. T:  672 54 25 39

Mini-advertenties
Mini-advertenties kosten € 75 per jaar. Opgeven 

bij advertentie@nccs.es

Vliegertjes

S e r v i c e

Een vliegertje bestaat uit ca. 40 woorden en u kunt 

dit middels een mailtje aan de redactie opgeven: 

redactie@nccs.es.
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huisstijl & Logo’s · Posters · advertenties · websites

design
with a 

punch

info@komedia.es - tel: 661 556 140 

KOmedia

Uw business is onze business

KERKDIENSTEN  VAN DE NEDERLANDSE 
INTERKERKELIJKE GEMEENTE AAN DE COSTA DEL SOL

Fuengirola: Zondag 09.30 uur in de Scandinavische toeristenkerk aan de Paseo Marítimo nr. 77 (Los 

Boliches). In de periode van de 2de zondag in oktober t/m de 1ste zondag van juli. (in de zomerperiode 

geen diensten)

Torremolinos: Zondag 11.30 uur op de eerste verdieping van het Holland Huis, Avda. Carlota Alessandri 

12. tegenover hotel Royal Al-Andaluz. In de periode van de 2de zondag in oktober tot 1 mei (daarna 

samen in Fuengirola t/m 1ste zondag van juli)

Pastorie: Edf. Horizontes 4A  Fuengirola  Tel. 952 583 346. E: pastorie.nl@gmail.com  W: www.nigcds.nl. 

Meer informatie: Scriba Tel. 952 472 327.  E-mail: ghildering@gmail.com 

Als u de nieuwsbrief niet ontvangt. . .
De nieuwsbrief wordt elke 14 dagen aan de leden verstuurd. We krijgen regelmatig te horen dat deze 

niet aankomt. Kijk dan eerst in de ‘spam’ en laat het ons weten.  Wij controleren het. Nieuwsbrief@nccs.es

Cafeteria - Heladeria Bora Bora                                                           

Tel.: 669 569 284

Calle Los Perros 10

29620 La Carihuela

Cantonees restaurant ‘Gran Mundo’                                                                

Av. Isabel Manoja 24

Torremolinos

Ook vegetarisch menu! T: 952 37 54 09

Spaanse les aan huis voor alle leeftijden door 

ervaren Nederlandssprekende docent (M.0 Spaans). 

Ook kan ik u bijstaan als tolk/vertaler.   Ook Skype. 

Bel 637528456 marichecampos@hotmail.com
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Het is winter en donker, maar zonder veel 
problemen vinden we het restaurant waarvoor 
we getipt zijn. Een lunch zat er niet in want het 
is alleen van donderdag t/m zondag op de 
avonden geopend. Men heeft hier gekozen voor 
het werken met een klein team en met beperkte 
openingstijden. 

Verder is er geen wijnkaart en ook geen voordelig 
menu, wel een menukaart. Het resultaat mag er 
zijn en we bedankten dan ook aan het eind van 
de avond bij thuiskomst de tipgever voor deze 
leuke tip! 

In de keuken zwaait eigenaresse Alexandra 
de scepter. Ze kookt en bakt met veel 
enthousiasme en iedere klap is raak. Alexandra 
is Zwitserse maar spreekt ook Nederlands 
dankzij het feit dat zij in Amsterdam jarenlang 
een restaurant heeft gehad. Ze leidde ook zes 
jaar lang restaurant Chalet Suisse in La Carihuela 
en nu zit Alexandra op deze bescheiden plaats 
waar 24 gasten kunnen eten.
Vooraf kregen we ongevraagd een amuse van 
beef met terriyakisaus, heel smaakvol en ook een 
mandje brood met daarbij gekaramelliseerde 
ui en knoflook. Dit beloofde wat want het was 
erg verfijnd van smaak! We bestelden een fles 
witte Lazarillo Verdejo afkomstig uit La Mancha. 
De kaart gaf ons volop keuze en we bestelden 
als voorgerecht: spare ribs, bietjes met scampi, 

De manier van serveren is eenvoudig: netjes 
opgemaakte witte bordjes.

Eigenlijk hadden we meer dan voldoende 
gegeten maar toch waagden we ons nog aan 
een dessert: een dame blanche met heerlijk 
warme chocoladesaus en een lekker warme 
maar machtige brownie met walnoten. Het 
enige waar een kleine opmerking bij te maken 
was, was dat de Apfelstrudel  een beetje taai 
was. 

Maar het is jammer hiermee te eindigen want 
in dit casual/chique restaurantje is alles heel 
verfijnd van smaak en een bezoek is dan ook 
echt de moeite en het geld waard! De kosten 
voor vier personen waren € 144,50.

Après Suisse, Avenida de España 17, 29620 
Torremolinos Montemar
Tel. 627 12 89 94.  Reserveren aanbevolen!

.
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gemarineerde kip met mangomayonaise en 
asperges. De asperges waren voortreffelijk en 
zelden waren de ribbetjes zo lekker als hier. 

De dunne reepjes lauwe biet met de scampi’s 
waren een onverwachte combinatie maar 
zóóó lekker! De gemarineerde kipfilet was heel 
zacht en de salade knapperig. Alles werd keurig 
opgediend door Hans die met zijn vrouw de 
rechterhanden zijn van Alexandra. Als het druk 
is springt Annemarie bij in de bediening en Hans 
in de keuken.

Voor het hoofdgerecht viel onze keuze o.a. op 
Zürcher geschnetzeltes. (in Zwitserduits: Züri 
Gschnätzlets) Dit  is een nationaal Zwitsers 
gerecht, hoewel de naam naar Zürich verwijst. 
Het is een schotel van reepjes kalfsvlees 
met champignons in roomsaus, geserveerd 
met hausgemachte Rösti. Het wordt veelal 
gecombineerd met rösti en dat was ook hier het 
geval. Leuk om zo’n gerecht aan de Costa del 
Sol te kunnen eten. De smaak was voortreffelijk! 

Ook de echte Iberische varkenswangetjes waren 
een succes.  Onze, zo mag ik toch wel zeggen, 
meest kritische Smaakmeester beoordeelde 
dit gerecht als “draadjesvlees van de bovenste 
plank!” Verder hadden we een voortreffelijk 
gebakken tournedos met champignonsaus en 
een risotto met paddenstoelen, ook erg lekker! 

APRÈS SUISSE
iedere hap is raak!

D
eze keer beoordelen we een restaurant op een wat onooglijke plek maar dit is nu 

echt zo’n pareltje dat je graag aan vrienden doorgeeft. Type restaurant: Zwitsers 

internationaal en alleen voor de avond.

D E  S M A A K M E E S T E R S
s m a a k m e e s t e r s

Type restaurant: Zwitsers 

internationaal - alleen ‘s avonds

Prijs/kwaliteit: *****

Entourage: ***

Bediening/gastheerschap: ****

Omgeving/locatie: **
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JOCASE

ACCOUNTANT  -  FISCAAL ADVISEUR

Spaanse belastingen, residenten en niet-residenten

Begeleiding aan/verkoop van onroerendgoed

Registratie vakantie-appartement voor verhuur

Nalatenschappen en Spaanse testamenten

Oprichting van Spaanse firmas
Bedrijfs boekhoudingen en Arbeidscontracten

José Antonio Carrasco Serrano

c/ San Pancracio 1, Ed Pilarin 1B

29640 Fuengirola

Telf. 952665214

asesoria@jocase.esPUERTO DEPORTIVO LOCAL 317 I TEL 952461641 

Fuengirola

N C C S

ZIEKENBEZOEK
Maar ook voor hulp of verwijzingen naar een 

goede gestor,  advocaat, reparaties in huis, 

autokeuring, arts. Indien mogelijk.

HET CLUBBLAD ‘DE 
VLIEGENDE HOLLANDER’
Wordt gratis in Spanje per post thuisbezorgd

LEDENMAILINGS
Voor ledeninformatie, komende activiteiten en 

evenementen. 

WAT  H E E F T  N C C S  T E  B I E D E N ?

NCCS EVENEMENTEN
Nieuwjaarsbijeenkomst,  Koningsdag,

Diverse excursies, reizen, etentjes, 

bijeenkomsten, golftoernooi

Maandelijkse inloopborrel

Met levende muzikale omlijsting

Koffieochtenden
In Marbella, Fuengirola, Torremolinos en Torre del 

Mar

G E Z E L L I G H E I D  E N  I N F O R M AT I E



N
adat de gevallen militairen snel van hun 

waardevolle spullen waren afgeholpen, 

werd de terugtocht naar Lucena 

begonnen. De 83 gevangen genomen edele 

Moren werden op een paard gezet zonder zadel 

en leidsels. Hun handen werden samengebonden, 

net als beide voeten die via de buik van het ros 

werden vastgezet. De dieren liepen in colonne, 

aan elkaar vastgezet, zodat niemand van de 

gevangenen kon ontsnappen. Overlevenden 

bleven niet graag op een slagveld, waar ook hun 

overleden makkers lagen en natuurlijk de dode 

vijand. Het akelige gezicht en de onaangename 

reuk zou de komende tijd nog veel erger worden, 

er lag een waar feestmaal voor beren, wolven, 

vossen, vogels, maden en bacteriën, terwijl 

arme scheumers de lichamen van hun laatste 

bezittingen zouden beroven. Nadat de stoet zich 

in beweging had gezet, was een gewonde Moor 

van de rug van het paard gegleden 

en sleepte zijn bewusteloze 

lichaam over de grond, zodat de 

karavaan moest stoppen. De 

overwinnaars moesten om het 

tafereel lachen. De touwen 

werden losgemaakt en de 

gevangene lag op de grond, 

meer dood dan levend. Na een 

kort beraad flitste een zwaard en 
vloog het hoofd van het slachtoffer 

door de lucht. Vervolgens werd het lichaam van 

zijn wapenuitrusting beroofd. Het naakte lijf werd 

harteloos naast de weg achter gelaten. 

Don Diego de Cordova, de graaf van Cabra 

kon wel zingen van geluk; een idioot was hij, 

een vermetele waaghals, om met zo een kleine 

troepenmacht het machtige Moorse leger aan 

te vallen. Maar het was God’s wil geweest dat 

juist hij de Moren mocht verslaan. Hij lachte 

met zijn adjudanten over het gedrag van hun 

tegenstanders. Hoe zij, volkomen verrast, voor 

de vlucht kozen en een goed heenkomen wilden 

vinden. Er was die lente genoeg vegetatie daar 

langs de heuvels en oevers van de rivier. Bosjes 

en kreupelhout dat veel te weinig bescherming 

bood aan de lafaards die zich probeerden te 

verstoppen. Hoe de oude Ibrahim Ali Atar 

direct werd gedood. Zijn lichaam was in volle 

wapenuitrusting op een paard gebonden en zou 

worden tentoongesteld als een waarschuwing. 

Men kende de oude ijzervreter die na de door 

hem gewonnen slag bij Loja geen genade met de 

aanvallers had gekend. Don Diego’s hart juichte; 

wat een buit, ook al was de oude man dood. Hij 

herkende die kerel direct, zag hoe hij, ondanks 

zijn hoge leeftijd, soepel op zijn paard sprong en 

hoe een musketkogel hem recht in het gezicht 

trof en hoe hij hem ter aarde zag storten. 

Daarin herkende hij de hand van 

God die hem de overwinning 

zou schenken. Wat een geluk! 

En hij overdacht wat dat allemaal 

straks zou worden, als koningin 

Isabel en koning Ferdinand van 

deze slag zouden horen. Hoe de 

graaf van Cabra met een handjevol 

mannen de gehate Moren een lesje had 

geleerd na hun brutale overval van Lucena. Hij 

zou met eer worden overladen, misschien zou 

hij met een apanage worden vereerd, een grote 

stad in Castilië misschien? Zijn slot in Cabra was 

fijn, maar klein en de opbrengsten van het land 
bestonden voornamelijk uit olijven en hun olie. 

De bomen waren lang geleden door de Moren 

aangeplant. Het was geen vetpot, dacht hij met 

een glimlach om de mond. Nou ja, de olie was 

ANDALUSIË een geschiedenis
de beste van heel Castilië en Aragon tegelijk. 

Iedereen zat te paard en er waren zelfs nog 

genoeg paarden over. Medelijden met die 

duizenden slachtoffers kende hij niet, de Moor 

was gevreesd en gehaat. Hij keek achterom en 

zag de gehavende gevangenen op hun paarden, 

het hoofd naar de grond gebogen en van hun 

natuurlijke fierheid en arrogantie was helemaal 
niets over. Hij zag een edele snel wegkijken: die 

kleine Moor met die rode band om de nek. Daar 

was iets mee, maar wat, dat kon hij niet zeggen.

Ondertussen overdacht Muhamed, die de 

Castilianen Boabdil noemden, wat hem was 

overkomen. Een ramp, een regelrechte ramp. 

Zijn naam was voor eeuwig tot schande, hoe kon 

hij na het eerste succes zo dom zijn geweest bij 

zijn mannen te zijn gebleven. Het was na een slag 

gebruikelijk dat de emir direct met zijn lijfwacht 

naar Granada terug zou keren. Nou ja, zijn vader 

had het niet gedaan na de overval op Zahara. 

Want die wilde in zegetocht in de hoofdstad 

terug keren. Zijn lijfwacht was er niet meer, alleen 

Abdallah had hij gezien onder de gevangenen. 

Ze hadden hem niet verdedigd. Hij had mannen 

te paard zien vluchten. Velen. Maar niet gezien 

of zijn persoonlijke beschermers erbij hadden 

gezeten. Die vluchtelingen waren ondertussen 

al in Granada aangekomen. Zij brachten het 

slechte nieuws, dat hij verslagen was, na het 

aanvankelijke succes van de overval op Lucena. 

Dat Ali Atar dood was. Hij raakte in shock toen 

hij zijn schoonvader dood van zijn paard zag 

vallen. Hij hoorde hoe de oude man had gebruld 

“Allah u akbar” terwijl hij zijn paard besteeg en 

bijna direct, in een wolk van bloed om zijn hoofd, 

achterover van zijn paard stortte, regelrecht het 

paradijs in, want hij was gestorven met Allah 

op zijn lippen. Hoe hij, die op toernooien toch 

werkelijk zijn mannetje stond, als een bibberende 

lafaard met zijn scemitar in de hand besluiteloos 

rond keek zonder iets te doen. En hoe hij zijn 

Koninklijke uitrusting moest afwerpen. Van wie 

eigenlijk? 

Toen al had hij besloten te vluchten en toen hij 

op zijn paard wilde springen teneinde in galop 

het slagveld te verlaten, had de vijand zijn paard 

gedood met een musketschot. En hoe hij zich 

tussen het kreupelhout bij de rivier verborg in 

de hoop niet gevonden te worden. En hoe hij 

met schrik in zijn ogen de woeste militair zag die 

hem het zwaard uit de hand sloeg. Hij was op 

zijn knieën gevallen en had in het Castiliaans om 

zijn leven gesmeekt. En er laf aan toegevoegd 

dat hij veel losgeld waard was. Een verachtelijke 

aardwurm was hij, een schande voor zijn geslacht, 

zijn familie, zijn leiderschap. 

De soldaat had hem niet gedood en dat had hem 

verbaasd. Hij voelde opnieuw de opluchting dat 

hij in leven mocht blijven van die ruwe barbaar. 

De slag was toen eigenlijk al ten einde en terwijl 

zijn overwinnaar hem vooruit duwde, met twee 
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Boabdil’s gevangenneming
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zwaarden in zijn handen, zag hij de vreselijke 

slachtpartij die aan de gang was en waar weinig 

genade bleek te gelden. En hoe hij steeds “niet, 

niet” tussen zijn tanden door moest sissen omdat 

zijn samengedreven en gevangen genomen 

officieren hem eerbiedig wilden bejegenen. 

Begrepen die idioten niet dat hij onbekend 

moest blijven? Als een willekeurige gijzelaar die 

geld waard was, maar niet hijzelf, de emir? Zou 

het geheim kunnen blijven? Hij had de blikken 

gezien van hun aanvoerder. Zou die vent wat 

vermoeden? En hij kreeg plots tranen in zijn 

ogen. Hij dacht aan zijn zoontje, die nu de 

nieuwe emir zou moeten worden en die daar 

nog minder geschikt voor was dan hij. Zou zijn 

vader terugkomen? Ja natuurlijk! Of zijn oom 

Zagal? Zou hij de troon opeisen? En hoe moest 

het dan met Morayma, zijn vrouw? Zijn vader zou 

genadeloos zijn. Moeder en Morayma zouden 

gedood worden, zijn vader was een bloeddorstig 

monster. Zijn oom was beschaafder, maar als 

emir met absolute macht? Zou ook hij niet grote 

schoonmaak onder de concurrenten willen 

houden? Het maalde in zijn kop. 

Ondertussen waren er allerlei mensen langs 

de weg gekomen die de helden uit de stoet 

toejuichten en met stenen naar de Moren 

gooiden en zo liep de overwinnaar met de 

overwonnenen de stad Lucena binnen, waar 

Boabdil nog niet zo lang geleden als triomfator 

was vertrokken.

Het duurde drie dagen. Boabdil wist niet of hij 

verraden was of dat hij was herkend. Hij werd in 

de avond uit de cel van het Alcazaba gehaald en 

voor de graaf van Cabra geleid. Het was warm in 

het vertrek, de open haard verlichtte de ruimte 

samen met een aantal kandelaars en de graaf zat 

op een zetel, omringd door zijn officieren, allen 
elegant gekleed, zonder hun wapenuitrusting. 

De graaf gebaarde naar een stoel die voor hem 

stond. Het was een eenvoudige houten stoel 

en Boabdil schaamde zich voor zijn ongewassen 

kleding, zijn onverzorgde baard en zijn lijflucht, 
die hem zelf al als onaangenaam was opgevallen. 

Hij ging zitten en Don Diego nam het woord: 

“Geachte Emir Boabdil, welkom hier te Lucena. 

Wij hebben vernomen wie u bent en dat hebben 

wij onze gebieders gezegd. Koning Ferdinand 

heeft mij geboden u als zijn gast te behandelen 

en ik zal u dus uw eigen vertrekken geven. U blijft 

natuurlijk wel gevangen en buiten uw kamers 

zult u geboeid zijn. We zullen een aantal zaken 

willen weten en ik hoop dat u zo vriendelijk zou 

willen zijn onze vragen te beantwoorden. Deze 

gesprekken zullen morgen beginnen, vanavond 

heb ik uw vertrekken klaar laten maken. Heeft u 

nog wat te zeggen of speciale wensen?” 

De emir vroeg of hij zich mocht baden en of hij 

mocht bidden. De Graaf antwoordde dat hij zich 

kon wassen en dat bidden, als hij dat dan maar 

deed “zonder anderen te storen want hier in 

Lucena zijn wij katholiek en dat willen we blijven, 

begrijpt U wel?”

wordt vervolgd

Peter Langendam
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Het omstreden belastingformulier  720

Vanuit het advocatenkantoor Espejo-Saavedra & Van den Boogaard wensen 

wij u allereerst een fijn, gezond en probleemloos 2020! 

Deze keer willen we het hebben over het zeer omstreden Spaanse belasting-

formulier 720. Naar aanleiding van dit formulier heeft de Europese Commissie  

een rechtszaak tegen Spanje aanhangig gemaakt voor het Hoge Gerechtshof 

van de Europese Unie!

100 euro per gegeven dat u niet op tijd hebt 
opgegeven, met een minimumbedrag van 
1.500 euro per vermogensgroep. Bovendien 
zullen deze gegevens als winst in de inko-
mensbelasting meegenomen moeten wor-
den, zonder dat dit verjaart! Daarnaast krijgt 
u nog een boete van 150% over de inkom-
stenbelasting die u nu zal moeten betalen. 
Jawel!

Hebt u bepaalde gegevens helemaal niet, 
fout of onvolledig opgegeven, dan betaalt u 
5.000 euro per gegeven (met een minimum-
bedrag van 10.000 euro voor iedere vermo-
gensgroep apart).

Volgens de Europese Commisse zijn deze 
sancties in strijd met het vrije verkeer van 
personen binnen de Europese Unie. We zijn 
heel benieuwd naar het vonnis van de Hoge 
Rechtbank van de Europese Unie. Wordt 
de Europese Commissie via het gerecht in 
het gelijk gesteld, dan kunnen deze eerder 
betaalde boetes met rente teruggevorderd 
worden! 
 
 

 Wilma van den Boogaard
Advocate bij het buffet Espejo Saavedra & 

Van den Boogaard Abogados.
Email: wilmavdboogaard@gmail.com

JURIDISCH

 Als fiscaal resident bent u sinds 2013 ver-
plicht om aan te geven dat u vermogen bui-
ten Spanje bezit. Dit vanaf 50.000 euro per 
vermogenscategorie: 
•  Onroerende zaken  en goederen die bui-

ten Spanje liggen en de zakelijke rechten 
hierop;

•  Niet Spaanse banktegoeden;
•  Niet Spaanse financiële investeringen, 

inkomens, waardepapieren, rechten, ver-
zekeringen en pensioenfondsen.

Dit vermogen moet gedetailleerd worden 
opgegeven, inclusief de waarde per onder-
deel van het vermogen. De indiening kan tij-
dens de eerste drie maanden van elk kalen-
derjaar. In het jaar dat volgt op uw resident 
worden of wanneer u voor een eerste maal 
de minima overschrijdt, moet u een eerste 
verklaring indienen. Wanneer eerder aan-
gegeven bedragen daarna met meer dan 
20.000 euro wijzigen, moet u een nieuwe 
aangifte doen. 

Weliswaar is het formulier 720 louter als in-
formatief bedoeld. Doet u deze aangifte ech-
ter niet, dan kunt u een zware boete krijgen. 
Juist deze buitenproportioneel hoge boetes 
vormen de aanleiding voor de rechtszaak te-
gen Spanje. Om wat voor boetes gaat het?

Bij te laat indienen van de aangifte betaalt u 



Toen wij drieën;  Else, Welmoed en Anke na 

een tip van onze NCCS redactie bij Helma 

en Ed Rypma-Smit op de stoep stonden 

voor een interview werden we meteen naar 

de achterste kamer van het appartement 

gedirigeerd, waar zich hun collectie bevond. 

Het eerste wat je zag was een tafel met twee 

grote microscopen waar de echtelieden 

gezellig tegenover elkaar hun vondsten 

konden determineren. Tegen de wanden 

stonden glazen vitrines vol met kristallen 

in allerlei vormen en kleuren, ongeveer 

zo groot als je hand, de zogenaamde 

handstukken. En tegen de andere wand 

stond een enorme ladenkast, zo een als 

architecten gebruiken, waar de resultaten 

van hun eigenlijke hobby waren opgeslagen. 

In tien laden vol kleine plastic doosjes van 

ongeveer één vierkante centimeter zaten zo´n 

4000 minuscule steentjes, de zogenaamde 

´micromounts´opgeborgen, keurig gesorteerd. 

Ernaast stond de computer waarop je ze 

uitvergroot kon bestuderen.

Helma vertelde dat ze als kind al thuis 

kwam met zakken vol steentjes en dat het 

eigenlijk altijd zo gebleven was. Haar klein- 

en achterkleinkinderen noemen haar dan 

ook ´Oma Speurneus .́ Haar man Ed, ooit 

piloot, deelt haar hobby en samen ontdekten 

ze bij toeval een amateur studietijdschrift 

´Schatten der Aarde ,́ waarop ze zich 

abonneerden, gevolgd door een bezoek aan 

een mineralenbeurs. Ze werden lid van een 

geologische club waar ze kennis en informatie 

oppikten en daarmee was de hobby geboren. 

Helma vertelde ons: “Wij zoeken mineralen 

vanwege de schoonheid van de verschillende 

kristallen van mineralen. De grote 

´handstukken´zijn vaak heel mooi, maar zelden 

te vinden. Dus houden we ons voornamelijk 

bezig met zogenaamde ́micromounts .́ Dit zijn 

microscopisch kleine kristallen van mineralen, 

fantastisch mooi, omdat ze vaak opgesloten 

zitten in holtes (geodes) in vaste steen en dan 

niet vervuild zijn. De belangrijkste vindplaatsen 

zijn storthopen: resten afvalsteen van oude 

mijnen. Het zoeken blijft een spannende 

aangelegenheid omdat niet direct te zien is of 

W
ie heeft er niet als kind al mooie steentjes of schelpjes mee naar huis genomen. 

Meestal is dat een voorbijgaande fase, maar wij hebben een echtpaar bezocht 

dat hier zijn voornaamste hobby van heeft gemaakt, met als resultaat een huis 

vol stenen en mineralen. Het is ongelofelijk hoeveel verschillende soorten mineralen er zijn, 

die dan weer allemaal op een andere manier uitkristalliseren, afhankelijk van hun vindplaats 

en omgevingsfactoren. 

VAN GRAUWE STEEN TOT

SCHITTEREND KRISTAL

K e n n i s m a k i n g
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Henny van den Berg – Torremolinos/Benalmádena

Reggy van Beek – Almayate

Lia van Beek-Kuipers – Almayate

Coen Berkhout – Fuengirola

Gerda Berkhout – Fuengirola

Ralph Stockmans – Elviria

Mia vander Linden – Elviria

Gerard Meijer – Elviria

Ton Zasada – La Cala de Mijas

Dorothé Zasada  - La Cala de Mijas

Phil Westerhof – Marbella

Joke Westerhof – Scholten – Marbella

Hans Westerhof – Mijas

Jeanet Westerhof – Mijas

Peggy Kunst – Arroyo de la Miel

John Vijgeboom – Torremolinos

Annemie Druijts - Torremolinos

 

NIEUWE LEDEN 
van november tot januari

OVERLEDEN:

De NCCS geeft met leedwezen kennis van het 

overlijden van hun lid:

Jan Vieveen - Torremolinos
Loek Nederhorst - Mijas Costa
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BRIDGEN  BIJ 

SENANG 
BRIDGECLUB

Bridgeclub Senang nodigt u uit om 
eens een keertje te komen bridgen. Wij 
spelen twee keer per week op dinsdag- 
en vrijdagmiddag van begin september 
tot en met eind mei. U hoeft niet gelijk 
lid te worden maar u kunt gewoon 
tijdens uw verblijf aan de Costa del Sol 
een paar weken of maanden bridgen 
tijdens uw overwintering.

Meld u aan en kom een keer 
meespelen!

Dinsdag en vrijdag 14.00 uur Bridgeclub 
SENANG. Voor informatie: clubtelefoon 
628574710 of via e-mail:  senang.bridge@
gmail.com   Gespeeld wordt er in het Holland 
Huis, Av. Carlota Alessandri 12 Torremolinos.

                                                             

Ontspanning
massage

BIJ U THUIS OF OP MIJN LOCATIE

Carolina van 
Engelen 

bij u thuis of op mijn locatie in Benalmadena

info:

carolinavanengelenmassage.wordpress.com

Tel:674962439 of 00316158911
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er mineralen in een steen (opgesloten) zitten. 

Op de storthopen proberen we ´hoopvolle´ 

stenen te splijten, maar vaak lukt dat niet met 

hamer en beitel. We nemen dan deze stenen 

mee naar huis om ze daar te kunnen kraken 

met een hydraulische kraker, in de hoop dat 

er kristallen in zitten. De volgende stap, als er 

kristallen gevonden worden, is determineren 

(onderzoeken/vaststellen) welk mineraal 

het betreft. Dat is microscopisch werk! Kijken 

en het beeld vergelijken met foto´s van 

mineralen, opzoeken welke mineralen in een 

bepaald gebied voorkomen of eventueel 

eerder gevonden zijn. Daarna volgt het 

schoonmaken en nader bewerken van 

de vondst. Is het mineraal schoon uit een 

´geode´gekomen dan volstaat het passend 

maken om het te kunnen bewaren. Maar 

kristallen die in open holtes worden gevonden 

zijn vaak sterk vervuild en dan proberen we ze 

schoon te maken o.a. door ze te spoelen in 

een ´ultrasoon´ badje.

Eén van onze favoriete mijnen is de Clara mijn 

in Oberwolfach in het Zwarte Woud. Deze 

bariet- en fluorietmijn is nog in vol bedrijf. De 
storthopen worden dan ook steeds voorzien 

van nieuw materiaal. Het is een wereldwijd 

bekende vindplaats waar tot nu toe ruim 

400 verschillende mineralen gevonden zijn. 

Regelmatig worden er nog nieuwe mineralen 

gevonden en er zijn meerdere ´type- 

locaties´vastgesteld. Dat zijn mineralen welke 

in de ´Clara´ontdekt werden. Natuurlijk zijn we 

lid van de Nederlandse vereniging van Zwarte 

Woudmineralen. We proberen drie keer per 

jaar de (in Nederland) gehouden studiedagen 

bij te wonen om mede- hobbyisten te 

ontmoeten en onze kennis te vergroten. Het 

is zeer leerzaam (en bovendien heel gezellig 

met zo veel mensen bij elkaar, van postbode 

tot directeur). Het biedt de mogelijkheid 

ervaringen uit te wisselen, vondsten te tonen, 

stenen te ruilen en de determinatie te laten 

bevestigen. (of te laten afkeuren)

Over de hele wereld worden mineralen 

gevonden, maar het Iberisch schiereiland is 

een echt ´eldorado .́ Historisch is vrijwel overal 

in Spanje en Portugal mijnbouw geweest 

en er zijn dan ook tientallen plaatsen waar 

nog restanten en oude storthopen te vinden 

zijn. Interessant zijn o.a. de gebieden van 

de Rio Tinto in het westen van Andalusië of 

het gebied in en rond Cabo de Gata met de 

goudmijnen van Rodalquilar.” 

Het hele spoorwegennet van Spanje is 

oorspronkelijk aangelegd door de mijnen, voor 

het transport van de delfstoffen. Later kwam 
men op het idee om er ook passagierswagons 

aan te koppelen.

Helma vervolgt: “We houden ons inmiddels 

ongeveer 20 jaar bezig met deze hobby 

en hebben een aardige verzameling 

opgebouwd, zowel van grotere ́handstukken ,́ 

maar vooral van ´micromounts´”.

Het klinkt als een hele spannende hobby. Het 

zoeken naar vindplaatsen alleen al. Elke keer 

wordt er bij bestaande mijnen weer opnieuw 

steenafval gestort. Dan moet je tussen de 

brokken maar weten te zoeken welke stukken 

de moeite van het splijten waard zijn. De 

schoonheid, oftewel het kristal, zit aan de 

binnenkant en zelfs dan is het soms nog zo 

met vuil of kalk bedekt dat je het met een zuur 

moet oplossen. 

Ook kun je niet op pad gaan in je nette 

kleding. Stevige schoenen, kleding die 

tegen een stootje kan, werkhandschoenen, 

soms zelfs een helm, zijn een vereiste. Op 

de foto op hun visitekaartje zie je hen op een 

berghelling zitten, tussen de stenen, met 

een emmer voor hun neus, een hamer in de  

hand. En dan thuis gezellig determineren 

achter je twee microscopen, of met een 

vervaarlijke snijmachine een ruw brok steen 

in kleine blokjes proberen te snijden. Of met 

de hydraulische stenenkraker grote stenen 

splijten in de hoop het letterlijk schitterende 

kristallen hart te onthullen.

 “Dus eigenlijk zoeken jullie je stenen niet aan 

het strand of elders in de natuur, maar in de 

afval van de mijnbouw.” zei ik. “Ja, en elk gebied 

heeft weer aparte kleuren en kristalvorming 

door de samenstelling van de bodem aldaar, 

en van alle andere omgevingsfactoren:  vocht, 

droogte, temperatuur etc, die de groei van de 

kristallen beïnvloeden.” was het antwoord. 

Wij hadden ons nooit gerealiseerd dat 

kristallen groeien. Ed heeft ons toen op de 

computer een 100x vergroot beeld laten zien 

van een heel klein steentje, dat azuriet bevatte, 

van ongeveer een halve vierkante centimeter 

én een van een brokje gipskristal met 

vierkante uitstulpingen, terwijl de eerste een 

soort blauw bloemetjespatroon vertoonde. 

Weer een andere had allerlei bolvormige 

uitstulpingen. Kristallen veranderen dus, net 

als de druipstenen in grotten, concludeerden 

wij.  Als ik nu op de markt bij de kristallenkraam 

sta, kijk ik er met heel andere ogen naar. 

Wij vroegen Ed en Helma: “Zijn jullie in 

Spanje komen wonen om dichter bij al die 

mijnstortplaatsen te zijn, zoals in Rio Tinto 

of Cabo de Gata?”  Dit was niet zo. Ed was 

gepensioneerd als piloot bij Transavia. De twee 

zoons waren al het huis uit en de dochter ging 

met man en kinderen naar Spanje emigreren. 

Daarom zochten ze ook een plekje in de buurt 

van de kleinkinderen, in een gehucht vlakbij 

Rio Gordo. Ed en Helma kwamen al jaren met 

een camper naar de vindplaatsen in Spanje 

en hadden er een tijd op de camping bij het 

Vinuelameer gestaan, vlakbij de woonplaats 

van de dochter. Maar na een natte winter 

met overstroming op de camping verhuisden 

ze naar Rio Gordo, dichtbij de school van de 

kleinkinderen, die tussen de middag bij hen 

kwamen eten. Hun huis had een uitzicht 

op het terrein waar in de Semana Santa de 

passiespelen worden opgevoerd door de 

dorpsbewoners. Een aanrader trouwens 

wanneer je net als wij van de Spaanse tradities 

houdt.

Nu de negen kleinkinderen al groot zijn en er 

zelfs al vijf achterkleinkinderen zijn is het paar 

met al hun hebben en houwen, o.a. dus met 

zo´n 5000 stenen, verhuisd naar Torre del Mar. 

En als jullie, net als wij, meer willen weten en 

zien, ben je na afspraak van harte welkom. Niet 

meer dan drie personen tegelijk, in verband 

met de kleine ruimte.

Wij vonden het steengoed!

We wensen Ed en Helma nog veel  plezier 

met hun hobby, al worden ze er waarschijnlijk 

niet steenrijk van.!

EvV/WvdW

Ed en Helma Rypma-Smit,

tel. 687312726,

edenhelma@gmail.com,

Torre del Mar.

K e n n i s m a k i n g
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Over LEVEN en DOOD

Hoe je het ook wendt of keert, we gaan 
allemaal dood. Ik ben dat nog lang niet 
van plan maar ik woon wel alleen en 
het zullen mijn familieleden zijn die uit-
eindelijk de zaken moeten afhandelen. 
Zij wonen in Nederland en spreken 
geen vloeiend Spaans, laat staan dat 
ze weten hoe de dingen hier werken. 
Niet echt praktisch dus. Daarom heb ik 
een aantal zaken al vastgelegd en met 
mensen gesproken over mijn wensen. 
De algemene reactie toen ik het on-
derwerp ter sprake bracht was “o ja, 
dat moet ik ook altijd nog eens doen”, 
dus daarom in deze DVH mijn verhaal 
en tips om zelf aan de slag te gaan.

Je eigen papierwinkel
In mijn bureaulade ligt een map met een 
lijst met praktische informatie, mijn buurman 
en een vriendin weten deze te vinden en 
hebben beloofd deze tevoorschijn te halen 
wanneer het nodig is. In dat document staan 
gegevens van mensen met wie contact op-
genomen moet worden, welke verzekerin-

gen ik heb, de nummers van mijn bankreke-
ningen en de automatische incasso’s, maar 
ook alle accounts die ik heb op social media, 
amazon, staatsloterij, e-mailadressen en dat 
soort zaken. Het uitzoeken kostte even wat 
tijd maar gaf me ook een goede reden om 
meteen een grondige opruiming te houden. 
Er zijn bergen papier in de kachel verdwenen. 

Voluntad anticipada – medisch testament
Euthanasie is tot nu toe nog steeds verboden 
in Spanje maar je kunt (als geregistreerd in-
woner) wel vastleggen welke medische han-
delingen je nog wel of niet wilt toestaan als 
duidelijk is dat er sprake is van een terminale 
en onomkeerbare situatie. Een wilsverklaring 
zoals je die in Nederland aan de keukentafel 
kunt maken geldt hier niet. Alleen een ge-
registreerde ‘voluntad anticipada’ is wettelijk 
geldig.  Dat registreer je bij de Junta de An-
dalucía, zij zorgen dat het ook in het lande-
lijk register terecht komt. Op de site van de 
Servicio Andaluz de Salud kun je alle beno-
digde documenten downloaden en thuis al-
vast invullen voor je het laat registreren. Dit 
medisch testament is in heel Spanje geldig, 
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zowel in de openbare gezondheidszorg als 
in privé-ziekenhuizen.

Organen doneren
Volgens de wet is iedereen in Spanje in prin-
cipe donor. In de praktijk wordt die wet ech-
ter niet strict nageleefd: de nabestaanden 
zijn degenen die de beslissing nemen. Als je 
zelf een uitgesproken mening hebt over do-
natie en niet wilt dat iemand anders daarover 
beslist kun je je keuze via het medisch testa-
ment vastleggen. 

Wie krijgt mijn auto?
Ik woon in een huurhuis en heb zeer weinig 
eigen vermogen. Maar wie krijgt mijn com-
puter, mijn auto en mijn uitgebreide collec-
tie zomerslippertjes? Als ik niets doe is au-
tomatisch de Spaanse wet op het erfrecht 
van toepassing omdat ik in Spanje woon. Het 
Spaanse erfrecht heeft wel andere regels: 
een partner zonder een partnerschapscon-
tract wordt niet erkend, je kunt kinderen niet 
onterven en het principe van vruchtgebruik 
is anders. In Nederland en België kun je wel 
heel specifiek aangeven wie wat krijgt, je 
kunt er ook in Spanje voor kiezen een testa-
ment volgens Nederlands of Belgisch recht 
op te maken. 

Begraven of cremeren?
Er zijn in Spanje vele begrafenisonderne-
mers en als iemand overlijdt kun je die ge-
woon bellen. Zij regelen dan alles en sturen 
naderhand de factuur (hoewel je wel vooraf 
moet tekenen dat je die gaat betalen). Dan 
krijg je echter wel een uitvaart op z’n Spaans. 
Dat is niet beter of slechter maar simpelweg 
anders dan wij in het noorden van Europa 
gewend zijn. Het lichaam van de overledene 
wordt meteen weggehaald en nog geen 24 
uur later is de begrafenis achter de rug. Maar 

die gewoonte is geen wet van meden en 
perzen, je kunt de uitvaart naar je eigen wen-
sen regelen. Die wensen kun je bij een no-
taris vastleggen en dan is de begrafenison-
dernemer verplicht zich daaraan te houden. 
Dat kost echter ongeveer net zoveel als een 
testament;  tussen de 800 en 900 euro en 
dus een beetje prijzig. Je kunt ook zelf een 
document opstellen en dat bij je andere lijst 
van af te handelen dingen na je overlijden 
opbergen zodat de nabestaanden weten 
wat je wensen zijn. 

Meer informatie
Je kunt een aantal dingen gewoon zelf thuis 
regelen. Als je besluit sommige zaken, bij-
voorbeeld een testament, voor de wet vast 
te leggen dan kun je terecht bij de diverse 
Nederlandssprekende dienstverleners in de 
provincie Málaga. Zij zijn op de hoogte van 
de wetgeving in Spanje en in Nederland en 
België en kunnen daarom beter op maat ge-
maakt advies geven dan hun Spaanse col-
lega’s. 

Formulieren voluntad anticipada: www.
juntadeandalucia.es/salud/rv2/inicioCiuda-
dania.action
Informatie in het Nederlands over de vo-
luntad anticipada: www.medischtestament.
com

Maria Kupers 



Audicien 
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info@hoorkliniekeikelboom.es

www.hoorkliniekeikelboom.es

Altijd 
goed 

advies 

(0031) 657 103 128 

(0034) 634 825 255 

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

Uw hoortoestel 
thuis afgesteld
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U HEEFT VERTROUWEN ALS WIJ VOOR U BOUWEN

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

• schoonmaak
• sleutelbeheer
• onderhoud
• boodschappen
• controle
• airportservice
• autokeuring
• was- en strijk

maar ook bouwzaken zoals:

• (ver)bouw van (inloop)douches,  
keukens, terrassen, zonneschermen

• stuc-, tegel-, electra-, schilder- en lood- 
gieterswerk, microcemento, zwembaden

• de volledige begeleiding en bouw van 
nieuwe woningen

ook koop en 
verkoopbemiddeling

verbouwen en
renovatie

nieuwbouw

schoonmaak en
verhuur

Wist u dat wij niet alleen de verhuur 

van uw woning kunnen regelen, 

maar ook thuis zijn in de verkoop 

van uw woning?

info@multihomespain.com



Goede voornemens

Nee, ik wil geen beter rendement dan 
de AEX-index. En ja hoor, er mogen 
best een paar kilootjes bij. En ik wil vol-
gend jaar ook wat meer alcohol gaan 
drinken en ik denk dat ik ook weer ga 
roken in 2020. En de verhouding tus-
sen werk en privé is me de laatste tijd 
ook wat teveel in balans; ik moet maar 
eens wat meer gaan werken!
Een grote groep beleggers is – zon-
der dat ze het weten – allergisch voor 
goede voornemens. Ze doen er be-
wust of onbewust alles aan om ze níet 
uit te laten komen. Als u zelf ook voor-
al wilt dat uw goede voornemens níet 
uitkomen is het heel verstandig om dit 
artikel te lezen. Er staat precies in wat 
u moet doen.

Bedenk uw goede voornemen zo laat moge-
lijk
Waarom vooraf tijd verspillen aan zoiets on-
zinnigs als he maken van goede voornemens? 
Neem 10 minuutjes, net voordat de conferen-
ce begint, op oudejaarsavond en schrijf ze in 
steekwoorden op een WC papiertje dat u direct 
na het opschrijven moet doorspoelen.

Praat er met niemand over
Zie het hebben van een goed voornemen als 
uw grootste geheim,  een geheim dat het dag-
licht niet kan verdragen. Liever dood dan open-
hartig hierover te zijn. Zwijg als het graf en deel 
het met niemand.

Wees zo wollig mogelijk
Zorg ervoor dat de goede voornemens vooral 
blijven hangen in algemeenheden zoals: “ik wil 

me gelukkig voelen”, of “iets meer gaan bewe-
gen”. Zorg er goed voor dat het vooral niet con-
creet en meetbaar wordt! Of dat er een schema 
voor op te stellen is.

Stel uit
Als er dan toch goede voornemens zijn stel 
dan het uitvoeren ervan zoveel mogelijk uit. Dat 
minder offensief beleggen hoeft echt niet direct 
in te gaan op één januari met alle kansen van 
de eerste handelsdagen? Medio maart is vroeg 
genoeg, toch?

Kies zoveel mogelijk goede voornemens
De kans dat er 1 goed voornemen uitkomt als ik 
er 32 heb is toch veel groter dan me te focussen 
op 3? Dat is toch logisch? Pure kansberekening. 
Dus maak zoveel mogelijk goede voornemens!

Blijf hangen in oude goede voornemens
Waarom ook dit jaar weer 
nieuwe dingen bedenken? 
Recycle de goede voorne-
mens van vorig jaar die niet 
uitgekomen zijn en voel de 
frustratie nog dieper als ze 
ook dit jaar weer niet uit 
gaan komen!

Lange termijn effecten
Het is belangrijk om niet 
te denken over de conse-
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Kaspar Huijsman, directeur van BinckBank Spanje 

& Portugal, schrijft regelmatig artikelen over be-

leggen. Hij behandelt elke keer een ander thema, 

heeft u naar aanleiding van deze artikelen nog 

vragen of u wilt zelf een onderwerp aandragen 

dan kunt u contact met hem opnemen via mail: 

kaspar.huijsman@binckspanje.com of telefonisch: 

+ 34  952 924 011

info@hoorkliniekeikelboom.es

www.hoorkliniekeikelboom.es

(0031) 657 103 128 

(0034) 634 825 255  

U hoeft dus niet meer naar de hoor-

winkel, wij komen bij u. Door de hoor-

toestellen thuis aan te meten, kunnen 

we beter inspelen op de dagelijkse 

luisteromgeving van de slechthorende 

en zal een prettige afstelling in minder 

afspraken bereikt worden.

De Audicien 
komt bij u thuis

Hoorkliniek Eikelboom is gespeciali-

seerd in het aanpassen en onderhou-

den van hoortoestellen bij u thuis.

Onze StAr-geregistreerde audiciens 

zijn uitgerust met de meest moderne 

apparatuur om op elke plaats de per-

fecte instelling met u te vinden.

• U heeft recht op een vrijblijvende

proefperiode van 8 weken

• Pas na de proefperiode besluit u of 

u de hoortoestellen wilt houden

GOED OM TE WETEN

Tijdens de afstelling van uw hoortoestel 

kan de audicien rekening houden met uw 

eigen leefomgeving. U woont immers niet 

in een winkel. Zo kunt u bijvoorbeeld het 

geluid van uw eigen tv beoordelen, of de 

hoor baarheid van stemmen van uw huis-

genoten op afstand, of geluiden van vogels 

in de tuin. Daarbij kan de audicien beoor-

delen of er in huis omstandigheden zijn die 

de hoor baarheid nadelig beïnvloeden. Bij-

voorbeeld de afwezigheid van gordijnen, of 

de positie van uw tv in de kamer.

REKENING HOUDEN MET 
UW LEEFOMGEVING

Het huisbezoek is niet alleen voor minder 
valide mensen, maar voor iedereen die 
een hoortoestel nodig heeft.

• U hoeft niet te reizen

•  De audicien komt langs wanneer het

u uitkomt

•  Alle tijd om een goede hoortest te

verrichten

•  Deskundig advies aan huis door een

StAr-geregistreerde audicien

•  In een ontspannen sfeer het ideale

hoortoestel uitzoeken

• Direct uitproberen van de dagelijkse

geluiden zoals de eigen tv, klok en

huisgenoten.

• Sneller tevreden over fijnafstelling
door huisaanpassing

VOORDELEN THUISAFSTELLING



quenties van goede voornemens op lange 
termijn. Denk sowieso liever niet na over de 
gevolgen van het goede voornemen. Maar als 
het onvermijdelijk is, focus dan alleen op de 
korte termijn.

Geef snel op
Als het na 1 x niet lukt is het prima om te zeg-
gen: “Zie je wel, ik kan het gewoon niet!” Het is 
heel belangrijk om vooral niet naar alternatie-
ven te gaan zoeken of door te zetten. Sommi-
ge dingen zijn gewoon zoals ze zijn!

Liefst grote verandering
Het is belangrijk om bij goede voornemens 
vrijwel onhaalbare doelen te stellen die ook 
nog eens niet bij uw persoonlijkheid passen. 
Dus als ‘buy and hold-belegger’ inzetten op 
100% rendement op uw derivatenbeleggin-
gen zou een mooi voorbeeld zijn. Want u 
weet, er is niets motiverender dan succes.

Deze keer geen camper-avontuur, 
maar een waarschuwend verhaal over 
een makkelijk te maken maar moge-
lijk fatale fout in autoverzekeringen.

Enkele maanden geleden verkocht mijn zoon 
zijn (zakelijke) Ford Transit busje aan een be-
vriende relatie. Het zou enige tijd later veran-
gen worden door een kleiner exemplaar. Maar 
nog niet onmiddellijk.

Dus via een Nederlandse verzekeringsagent 
hier in het zuiden werd de autoverzekering op 
het busje stilgezet. En werd er verder gereden 
in de personenauto., eveneens verzekerd via 
de Nederlandse agent.

Een tweetal maanden later werd er een ge-
schikte kleine furguneta gevonden die uiter-
aard meteen verzekerd moest worden. Dus 
agent gebeld en gemaild, details doorgege-
ven en  gevraagd om de vervanging van de 
polis van de Ford Transit. De volgende dag 
ontvingen we keurig de verzekeringspapieren 
en leek alles helemaal in orde.

Weer twee dagen later blijkt er tot onze onstel-
tenis gewoon een ruitje ingetrapt te zijn van de  
al oudere personenauto. Vervelend. Verniel-
zucht hebben we niks aan. Agent gebeld en 
we konden regelrecht terecht bij CarGlass in 
Fuengirola.

Daar aangekomen bleek het raam besteld te 
moeten worden en werden de gegevens ge-
controleerd. De verzekeringspapieren van de 
auto werden overhandigd aan CarGlass. Maar 
CarGlass kon de personenauto helemaal niet 
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AVONTUREN MET DE C AMPER

GELUK BIJ EEN ONGELUK

vinden in de lijst van de verzekeraar. Ok, dan 
maar even bellen...

En daar kwam de aap uit de mouw! ‘Nee, die 
auto was niet meer verzekerd bij hun, want 
twee dagen daarvoor vervangen door  een 
kleine furgoneta’

Men had dus niet de oude Ford Transit polis 
gebruikt om een nieuwe polis op het nieuwe 
busje af te sluiten, maar de andere, oudere 
personenautopolis!

We reden dus in de personenauto zonder ver-
zekering. Met helemaal niks!!!

Dat we daar al na twee dagen bij groot toeval 
achter kwamen, was te danken aan het inge-
slagen raam. 

Want hoe anders waren we daar achter ge-
komen? Verzekeringsbewijs liep door tot juli 
2020. De polis van de nieuwe auto was prima 
in orde. En over de oude stopgezette verzeke-
ring van de Ford Transit had niemand het meer.

Als we bij een controle gestopt waren door de 
politie, hadden we een grote boete gekregen.
Maar wat als er een ongeluk gebeurd was?

Mirjam de Vries

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

• SOS Service (wij begeleiden U bij dokter-, ziekenhuis- en politiebezoek)

• In en om uw woning (hotelservice, sleutelservice, woningonderhoud)

• Overige Service (administratie en verhuur)

Een naam die alles zegt!

Wij bieden acute hulp, maar ook hulp die minder acuut is

SOS At Your Service

T: +31 624701977 en/of  +34 693022386   

E: welcome@sosatyourservice.eu

W: www.sosatyourservice.eu

12%
En last but not least, realiseer u goed dat de 
kans dat uw goede voornemens uitkomen 
maar 12% procent is en gelukkig niet de ruim 
50% die de goedgelovigen denken…

Dus
Uiteraard kijkt u door de toon van deze co-
lumn heen. Het punt dat ik wil maken is dat 
het continue evalueren van uw beleggings-
aanpak leidt tot betere resultaten. Goede 
voornemens zijn niet nodig. Het periodiek 
evalueren (en uw gedrag daar op aanpas-
sen) wel.

Ik wens u veel succes met uw beleggingen 
in 2020!
Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder 
waard worden.

Kaspar Huijsman
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De Solanum Rantonetii is afkomstig uit 
Paraquay en het noorden van Argentinië 
en behoort  tot de familie van de “So-
lanceae” ( Nachtschadenfamilie ) met 
de mooie Spaanse naam: Solano de Flor 
Azul en dat klopt helemaal. Vrij vertaald 
betekent het:  “zonnige plek met blauwe 
bloemen”. De minder mooie namen zijn 
de Engelse en Nederlandse namen: ´Blue 
potato bush´ en ́ Blauwe aardappelstruik´. 

Ik vind dat deze namen eigenlijk bij de So-
lanum Jasminoides horen, die bloemen 
heeft welke écht op de bloemen van de 
aardappel lijken en de Spaanse naam Par-
ra de la Patata heeft. Zonder bloemen is 
het eigenlijk een saaie struik met blad dat 
een beetje op Liguster lijkt. 

Maar hier aan de Costa is het een populaire 
struik, die afhankelijk van de standplaats 
groenblijvend is en bijna het hele jaar door 
bloeit met mooie kleine (ongeveer 2 à 3 
cm grote) blauwe violetachtige bloempjes 
met een knalgeel hart. Met name nu in de 
wintermaanden is het een van de weini-
ge bloeiende struiken naast de prachtige 
paarse Lantana´s die juist nu in januari en 
februari volop bloeien. 

De Solanum zien we hier vaak in tuinen en 
parken, meestal als struik gesnoeid met 

een hoogte van twee à drie meter. Met 
wat leiden en snoeien is het ook een prima 
klimmer. Als boompje op stam gekweekt 
is het vooral in Nederland een uitstekende 
terrasplant die de hele zomer bloeit. Na 
de ijsheiligen naar buiten en vóór de eer-
ste vorst weer naar binnen, overwinteren 
rond de 10 graden en daarna goed snoei-
en. 

Heel belangrijk en nodig om een struik-
vorm te houden en de bloei te bevorde-
ren. Handschoenen zijn wel belangrijk bij 
het snoeien want de plant is giftig en kan 
huidirritatie veroorzaken. Hebt u de plant 
als boompje op stam dan is wat vaker 
snoeien beter om een mooie bolvorm te 
maken. U moet maar denken; iedere weg-
geknipte tak krijgt weer uitlopers en geeft 
weer meer bloemen. De Solanum heeft 
graag een plekje in de volle zon en is re-

b l o e m e n  &  p l a n t e n  i n  s p a n j e

E
n, om het nog complexer te maken, is deze naam het synoniem van Lycianthes 

Rantonnetii; de oude gebruikte Latijnse naam. Laten we het hier dan ook 

alleen maar bij de naam Solanum 

Rantonnetii  houden, dat vind ik al 

moeilijk genoeg. Het tweede gedeelte 

van de naam ´Rantonnetii´ is echter wel 

nodig omdat Solanum de algemene 

naam is van meer dan 1000 verschillende 

planten, namelijk de zogenaamde 

Nachtschaden groep, waaronder o.a. de 

aardappel, tomaat, paprika, aubergine 

en vele andere onkruiden en sierplanten 

toe behoren.
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delijk goed droogte bestendig, maar in 
een pot is regelmatig water geven wel 
noodzakelijk. Als u aan het water elke 
twee weken wat kamerplantenvoeding 
toevoegt heeft u de hele zomer een 
dankbare plant met veel bloemen. 

Er is ook een variant met witte bloemen: 
de Solanum Rantonetii Alba, die ik hier 
aan de Costa nog niet heb gevonden.

Henk Flederus

U was een ster! En nou niet direct 
boos zijn over de verleden tijd van 
mijn opmerking, want die is absoluut 
waar. Een kleine 14 miljard jaar ge-
leden ontstond het universum met 
zo’n enorme explosie dat we die “the 
big bang” noemen. Het heelal breid-
de zich uit met de snelheid van het 
licht (en nog steeds) en alle materie 
die we tegenwoordig kennen be-
stond al direct

Al zag die materie er anders uit dan tegen-
woordig. Het merendeel van de massa be-
stond uit elementaire deeltjes, de elektro-
nen, protonen en neutronen. En omdat door 
de zwaartekracht massa elkaar aantrekt 
(we noemen dat ook wel gravitatie) begon-
nen zich al snel na de ontploffing atomen te 
vormen. En wel het meest simpele atoom, 
namelijk waterstof. Waterstof heeft verschil-
lende isotopen, dat is hetzelfde atoom met 
dezelfde chemische eigenschappen, maar 
met verschillende neutronenaantallen in de 
kern. Het atoomnummer van waterstof is 1, en 
dat betekent dat er in de kern van waterstof 
slechts 1 proton zit. Een proton is het posi-
tief geladen kerndeeltje. Het meest simpele 
atoom is dan ook waterstof met 1 proton in de 
kern en 1 elektron (is een veel lichter deeltje 
dat negatief geladen is) dat om die kern heen 
draait. Notitie: 

1
¹H; het getal voor onderaan is 

het atoomnummer. Dat geeft aan hoeveel 
protonen er in de kern zitten, en ook hoeveel 
elektronen het atoom heeft. Het getal links 
bovenaan geeft het aantal deeltjes in de kern 
aan. Het verschil tussen het bovenste getal en 

NATUURKUNDIGE BESCHOUWINGEN OVER ALLEDAAGSE DINGEN

Over de noodzaak van KERN-
ENERGIE 

het getal daaronder is het aantal neutronen in 
de kern.

Maar er kan ook nog een neutron in de kern 
zitten (een neutron is een kerndeeltje dat net 
zo zwaar is als een proton maar geen lading 
heeft) en we noemen dat isotoop van water-
stof dan Deuterium. Notitie 

1
²H. Of zelfs twee 

neutronen in de kern, samen met het proton 
en we noemen dat waterstof dan Tritium. No-
titie: 

1
³H

Ook hogere neutronkernen van waterstof zijn 
bekend. Maar alleen waterstof en deuterium 
zijn stabiel, Tritium is radioactief met een half-
waardetijd van ruim 12 jaar. Dat wil zeggen dat 
wanneer ik 1 kg tritium heb op dit moment, 
dat na 12 jaar de helft van het tritium is ver-
dwenen. De kern is een -straler, dat wil zeg-
gen dat een neutron een elektron uit zal zen-
den. Het neutron wordt dan een proton en de 
kern heeft dan plotseling het atoomnummer 
2 en is dan een ander element geworden, een 
z.g. helium kern. 
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Overlijden van Alvaro de Luna

Nu komt het deuterium al in verhouding 
veel minder voor, het tritium is al helemaal 
schaars, en ook nog eens omdat het door de 
tijd heen door verval permanent steeds min-
der wordt. De zwaardere isotopen van water-
stof zijn zo schaars (en radioactief met enorm 
kleine halfwaardetijden), dat we die hier niet 
bespreken. 

Waarom het tritium wel. Dat komt omdat tri-
tium een grote rol speelt bij het proces van 
kernfusie, waarbij we waterstof omzetten in 
helium. Bij die kernfusie komt zo enorm veel 
energie vrij dat we dat proces gebruiken bij 
de waterstofbom, een bom die een atoom-
bom als slaghoedje gebruikt. Bij de atoom-
bom splitsen we de atoomkernen, net zoals 
we dat in een kerncentrale doen, al sinds 
1942. De energie uit zo’n centrale is veilig, 
goedkoop en schoon, zeer schoon! (Zelfs de 
ouderwetse grafietmoderator centrales als 
die van Fermi in 1942 en die uit Chernobyl) 
Hierover later.
 
Uit kernfusie zal veel meer energie vrijkomen, 
maar het lukt ons natuurkundigen maar niet 
om zo’n centrale te bouwen. Ik durf zelfs te 
stellen dat kernfusie voor energieproductie 
de meest veelbelovende belofte was, is en 
ooit zal zijn. En hoewel er nauwelijks afval 
uit de fusiereactor zal komen, en fysici zeer 
gebrand zijn op resultaat, lijkt het onderzoek 
ernaar gelijk aan de zoektocht naar de heilige 
graal in de tijd van Koning Arthur. Geen resul-
taat. Zoekt en gij zult vinden? Ik heb er een 
hard hoofd in. Is dat vervelend? Nee, want we 
hebben immers kernenergie.

Terug naar de big bang. Er werd dus op grote 
schaal in het universum waterstof gevormd. 
Dat een rondzwervend proton een elektron 
vindt is niet vreemd, omdat hun positieve 
en negatieve lading elkaar aantrekken. En 
waterstof heeft een gewicht en gewichten 
trekken elkaar aan. En zo ontstaan grote wol-

ken waterstof-verdichtingen die steeds zwaarder 
werden. En steeds groter. En die massa trekt dan 
nog meer waterstof aan. Als een soort stofzuiger 
slurpt de wolk alle materie uit de omgeving op. 
En dan wordt de dichtheid van het waterstof uit-
eindelijk zo groot dat die de atomen dusdanig op 
elkaar perst, dat de druk enorm hoog wordt en dat 
het heet gaat worden in de kern. En uiteindelijk zo 
heet dat de waterstofkernen met elkaar versmel-
ten en samen heliumkernen vormen, waarbij in dit 
fusieproces ook nog eens gigantisch veel energie 
vrijkomt. Zo’n klont samengeperst waterstof waar 
door kernfusie energie vrijkomt noemen we een 
ster.

Onze zon is een klein sterretje. Naast Betelgeuze 
is het net een peperkorrel naast een basketbal. En 
er zijn nog veel grotere sterren bekend. Maar onze 
zon mag er wezen ook al is zij maar klein. Ze is 4,5 
miljard jaar oud en het duurt nog ongeveer 5 mil-
jard jaar voordat al haar waterstof is gefuseerd tot 
helium. Onze ster dooft dan en wordt een rode 
dwerg. Maar voordat zij dat doet zwelt ze nog even 
op om alle planeten die nu om de zon draaien te 
absorberen. Onze dierbare planeten. U kent het 
nog misschien uit mijn boek Duistere winterverha-
len, het ezelsbruggetje om de planeten te herin-
neren: Zo, Mijn Vader At Meestal Jonge Spruitjes 
Uit Nieuwe Pekela: Zon. Mercurius, Venus, Aarde, 
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Plu-
to.

De planeten zijn genoemd naar de Romeinse go-
den, waarvan de planeet van oppergod Jupiter de 
grootste is en waarbij we nog niet zo lang geleden 

23 extra manen hebben ontdekt. Mercurius 
en Venus staan dicht bij de zon en daar kan 
je niet leven. Mars staat te ver weg, er is een 
atmosfeer van CO2, het is er te koud en er is 
te weinig licht om planten te kunnen kwe-
ken. De zon staat als een klein puntje aan de 
Marshemel. Wat we daar moeten doen na 
een ruimtereis van 9 maanden, op een klei-
ne planeet die voornamelijk uit ijzer bestaat, 
ik zou het niet weten. Ook industrieel kunnen 
we er weinig van leren. Weinig vergeleken 
met de kennisexplosie die is ontstaan uit de 
innovaties om mensen naar de maan te bren-
gen.
 
Terug naar de big bang. In de kern van een in 
elkaar geklapte ster die dus voornamelijk uit 
helium bestaat, kan de druk zo groot worden, 
dat het samensmeltingproces van kernen 
doorgaat. Atoomnummer 3, 4, 5 tot en met 
117 worden gevormd. Alle bekende atoom-
kernen (en dus alle elementen) worden ge-
vormd en bij die creatie komt eveneens veel 
energie vrij. Die energie kan een explosie ver-
oorzaken. De explosie die volgt is een z.g. su-
pernova en de brokstukken worden ver in het 
heelal geslingerd.

De zwaartekracht brengt ze weer bij elkaar, de 
brokstukken worden door de zwaartekracht 
op elkaar geperst, worden gloeiend heet en 
uiteindelijk vloeibaar. 
De hete klomp vormt 
een bol die bij afkoe-
ling een planeet zal 
worden. Zoals de aarde 
er een is. En het materi-
aal van die planeet was 
dus eens een ster. Een 
uitgedoofde, oude ster. 
Die door verdere kern-
fusies een ster werd 
waarin alle elementen 
die we uit het perio-
diek systeem kennen, 

zullen voorkomen. En waar zoveel energie 
is ontstaan, dat de boel wel uit elkaar moest 
klappen; de super nova. De meeste brokstuk-
ken zullen elkaar weer vinden door de zwaar-
tekracht. En die dan uiteindelijk planeten zul-
len worden. 
De superster Betelgeuze staat relatief dicht 
bij de aarde (600 lichtjaar ver, dat is de afstand 
die het licht met snelheid 300.000 km/s in 
600 jaar aflegt) en haar helderheid is de laat-
ste tijd sterk afgenomen. Zoals dat gebeurt bij 
een ster die “opgebrand” is. De ontploffing van 
deze enorme ster zal hier op aarde bij dag-
licht te zien zijn en de supernova zal lang als 
een tweede maan (of zelfs een zon?) de aar-
de verlichten. Astronomen verwachten dat dit 
ieder moment kan gebeuren.

Er staat geschreven dat wij uit stof zijn ont-
staan en tot stof zullen wederkeren. En die 
stof was en is sterrenstof. En u bent ontstaan 
uit dat sterrenstof, en u bent dus een (stukje) 
ster. En daar wil ik nog bij zeggen dat u dan 
wel misschien een ster was, voor mij bent en 
blijft u een ster en bovendien wens ik u ook 
nog eens een gelukkig 2020.
  
Wordt vervolgd

Peter Langendam
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HUISARTSEN

Torremolinos, Frank Buster tel: 952380279 

spoed tel: 608658338

Torremolinos, J.O. Landman tel: 952477310 

spoed tel: 606939812 

Alhaurin el Grande, I.Ch.M.van Meer tel: 952597230

Nueva Andalucia, Carlos Azcona tel: 952810154

Nerja, Rik Heyman tel: 952526775 spoed tel: 619502151

El Morche, Bernadette Veeger tel: 952532065 

spoed tel: 617913196

Fuengirola, Henri Guemal tel: 952461992

Fuengirola, Frank Buster tel: 952473170 

spoed 608658338 

TANDARTSEN

Fuengirola, Centro Monte Blanco tel: 952475972

Torremolinos, Centro Monte Mar Snezana Kools 

tel: 661470111

Nueva Andalucia, Centro Romano tel: 952817110

Marbella, Wouter Teng tel: 952827392

FISIOTHERAPEUTEN

Marbella, centro RODA, Robine van den Berge 

tel: 952777605/639926228

Calahonda, Stanley Groot tel: 952933975

Nerja, Holandesa tel: 952526881

Mijas-Mijas Costa, Mariëlle de Bruin tel: 670663910

 

ORTHOPEDIE/MEDISCH PEDICURE/PODOLOGIE

Nerja, Henry en Linda Chatelin tel: 

695481082/658773857 

Désirée Ganzalez Bossaers, La Carihuela

951339219

OSTEOPATHIE

Mijas-Mijas Costa, Mariëlle de Bruin tel: 670663910

THUISZORG

Costa del Sol, Bep van de Bremer tel: 687487291

Costa del Sol, Anneke Verhoeff tel: 

952025104/619287481

El Morche, Jolanda de Kuijer tel: 676991443

Algarrobo, Miranda van Poortvliet van Tiel 

tel: 618552919

UROLOOG, OOGARTS

Marbella, Wim de Bruyn tel: 619992369

Torremolinos, Jorge E. Alcalá Hermández tel: 952383407

AUDICIEN/OORKLINIEK

Arend Eikelboom komt thuis. T 634 825 255

ADVOCAAT

Espejo, Saavedra & Van Den Boogaard Abogados

Wilma van den Boogaard tel: 676118136.

NOTARIS

Malaga, Hak & Rein Vos Juridisch adviseurs en notarissen 

tel: 956 020 564

Marbella, Seydlitz Spanje - notarissen, tel: 95 850 243

FINANCIEEL

BINCK BANK, Ned. bank, tel. 952 92 40 11

JOCASE Fiscal y Laboral Petra Lagrand tel: 952665214

DIERENARTSEN

Estepona, Marcel Vet tel: 952795049

Estepona, Nazli Kreft tel: 952804165

Nueva Andalucia, André Evers tel: 952906626

PSYCHOTHERAPIE/COUNSELLING/COACHING

Annemiek Sonnemans-van Deursen tel: 0031 653670701

Quirien Schreurs, tel. 654 963 106. 

Maryna Khorolska, tel. 657198928, +31617664825

Gerlinda Smit, Málaga, email: gerlinda.smit@live.nl

NEDERLANDSE TROMBOSEDIENST

Torremolinos, tel: 952389941

ANWB

Barcelona, Alarmcentrale, tel: 934781888

DIENSTENCENTRUM NCCS

Fuengirola, tel: 952473545

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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MANUELE THERAPIE/FYSIOTHERAPIE:  STANLEY GROOT
TELEFOON: 952 933 975 (voor afspraken). Tevens praktijk in Calahonda.
www.stanleygroot.com, e-mail: stanley.groot@telefonica.net

NEDERLANDS MEDISCH 
CENTRUM FUENGIROLA

Crta. de Mijas, km. 4,6
Edif. Costamueble, 1e verdieping 

Fuengirola

HUISARTS:  FRANK BUSTER
TELEFOON:  608 658 338 (spoedgevallen) , 952 473 170 (tijdens spreekuur). 
Spreekuur: ma+don: 10-13.00 uur  wo: 17-18.30 uur

TANDARTS:  HANS KOOLS ORTHODONTIST:  DR. W. MAROSZEK

OSTEOPATHIE/FYSIOTHERAPIE:  MARIËLLE DE BRUIN
TELEFOON: 670 663 910   Behandeling op afspraak: 
www.marielledebruin.eu, e-mail: contact@marielledebruin.eu

Spreekuur:

TELEFOON:  952 475 972   Behandeling op afspraak. 
ma-vr: 9.30 - 19.30 uur   Voor spoedgevallen: naar praktijk bellen.

InSPANJE.nl

SPAANS NIEUWS EN 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

OVER LEVEN IN SPANJE

InSPANJE.nl



 Tel.: 952 591 603 · Mobiel: 676 888 565

E-mail: info@je-systems.net

w w w . j e - s y s t e m s . n e t

Directie: Judith & Eric 

DUUR

1 maand

3 maanden

6 maanden

1 jaar

€40

€30 p/m

€25 p/m

€22 p/m

€30

€30

€30

€30

PRIJS REGISTRATIE KOSTEN

www.joyne.nl

Televisie via 
de satelliet

Satelliet Systemen
TV -  SATELLITE -  INSTALLATIONS

· Voor al uw installaties

· Alle TV en audio merken verkrijgbaar

· Koelkasten, drogers, wasmachines

CAMERA BEWAKING SPECIALIST

Tevens kunnen wij u helpen bij met:

• het  renoveren van uw huis.
• verkoop, verhuur  klaar maken.
• vakantieverhuur
• management service

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak 

0034952850328 - kantoor

0034665812710 - Frank

FreeHomeEstates
Urbanisatie El Rosario N 2

Marbella

www.freehomeestates.com

info@freehomeestates.nl

De aan- of verkoop van een huis is een spannend proces. 

Emotioneel en soms ondoorzichtig. U wilt de juiste strate-

gie die het beste resultaat oplevert. Uw sleutel tot succes 

vraagt om een makelaar met een uitstekende reputatie 

en marktpositie.

Kortom, uw meest waardevolle (toekomstige) bezit vereist vakmanschap. Wat is bijvoor-

beeld de reële waarde van uw droomhuis? Wilt u snel en voor de best mogelijke prijs uw 

huis verkopen of verhuren? Tijd voor een makelaar die het verschil maakt. Met uitgebreide 

expertise in het betere onroerend goed.



BELEGGEN. WE

DOEN AL 20 JAAR

NIET ANDERS.

BELEGGEN KENT RISICO’S. JE INLEG KAN MINDER WAARD WORDEN.

www.BinckSpanje.com


