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Chinees

wordt in het Chinees

Ontvang de Kosta thuis

met twee karakters geschreven.

Nu kunt u de Kosta gemakkelijk thuis bezorgd krijgen.

gevaar

Het ene staat voor gevaar,
het andere voor
mogelijkheden

mogelijkheden.”
mogelijkheden

John F. Kennedy (1917-1963)

Amerikaans politicus en (35e) president

Beste Kosta Lezer
Wat is de wereld toch veel veranderd in
deze laatste weken, een aantal weken
terug hadden we het nog over Semana
Santa en evenementen in april.
Alhoewel deze evenementen dit jaar helaas niet zullen plaatsvinden is het aantal
evenementen en dingen die online te doen
regelrecht geëxplodeerd. Zelfs mensen van
we je het nooit had verwacht plaatsen soms
wel dagelijkse leuke en grappige video's op
sociale media en video platforms.
Door de noodtoestand en de sluiting van
de drukkerij is voor ons momenteel onmogelijk om deze editie te drukken. We
hebben in de laatste 10 jaar geen enkele
maand overgeslagen, en daar gaan we
geen verandering in brengen. Dus deze
maand onze 136ste editie alleen online,
en uiteraard met een aangepaste inhoud.
Ongeacht de crisis en dat we thuis moeten
blijven, blijven we positief en laten we ons
niet gek maken. Angst en paniek, alhoewel
begrijpelijk, brengt geen voordelen met
zich mee en is ongezond.
We zien gedurende deze periode dingen
die we nog nooit eerder hebben gezien.
Mensen in de Mercadona die 5 minuten
nodig hebben om een plastic zakje open
te maken bij de groente afdeling omdat ze
handschoenen moeten dragen.

Een grote kudde schapen die met hun
herder regelmatig bij ons thuis in de straat
voorbijkomen. De tuin vol met vogels en
insecten. En onze buurman de met de dag
meer gefrustreerd raakt omdat hij de hele
dag met zijn vrouw in huis opgesloten zit.
Met de Kosta App zijn we ook druk bezig,
we hopen dat we deze maand de IOS
(Apple) verzie kunnen lanceren.
In de laatste App update kunt u alle weekend, 12 en 24-uurs apotheken aan de Costa
del Sol vinden. En natuurlijk ook artsen
en ziekenhuizen. We hopen dat iedereen
gezond blijft, maar voor het geval dat u
toch naar een apotheek, arts of ziekenhuis
moet hopen we dat onze Kosta App dit
makkelijker maakt.
Tenslotte hebben we online een aantal
dingen geplant dus houd onze website
in de gaten.
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Boekentips

De boerderij der dieren

Het Diner

Een boerderij wordt overgenomen door zijn overwerkte,
mishandelde dieren. Met
vlammend idealisme en roerige slogans willen ze een
paradijs van vooruitgang,
rechtvaardigheid en gelijkheid
creëren.
Zo wordt een van de meest
aansprekende satirische fabels
ooit geschreven . Het is een
sprookje met vlijmscherpe
randen voor volwassenen dat
de evolutie van revolutie tegen
tirannie naar totalitarisme vastlegt die net zo vreselijk is.

Twee echtparen gaan een
avond uit eten in een restaurant. Ze praten over alledaagse
dingen, dingen waar mensen
tijdens etentjes over praten:
werk, de laatste films, de oorlog in Irak, vakantieplannen,
et cetera. Maar ondertussen
vermijden ze waar ze het eigenlijk over moeten hebben:
hun kinderen.

George Orwell

Herman Koch

Toen Animal Farm voor het eerst werd gepubliceerd, werd het
stalinistische Rusland als doelwit gezien. Vandaag de dag is
het verwoestend duidelijk dat waar en wanneer de vrijheid
wordt aangevallen, onder welke vlag dan ook, de snijdende helderheid en de wrede komedie van George Orwell's
meesterwerk nog steeds een betekenis en boodschap heeft.

De twee vijftienjarige zoons
van beide echtparen, Michel
en Rick, hebben samen iets uitgehaald wat hun toekomst
kan verwoesten. Tot dusver zijn alleen vage beelden van de
twee in Opsporing Verzocht vertoond en zit het onderzoek
naar hun identiteit vast. Maar hoe lang nog? Twee mannen,
twee vrouwen, twee zoons - wie durft een beslissing te
nemen over de toekomst van zijn eigen kind? Wat het nog
ingewikkelder maakt is dat de vader van een van de jongens
de beoogde nieuwe minister-president van Nederland is.

ISBN: 9789029533096

ISBN: 9789041413680

De Heelmeester

Ons Feilbare Denken

In deze historische roman
vertelt Noah Gordon het leven
van Rob Cole. Rob wordt
geboren in het Engeland van
de elfde eeuw. Na de dood
van zijn ouders komt hij in de
leer bij een barbier.

In de internationale bestseller
(van 2011), Ons Feilbare
Denken, neemt Daniel Kahneman, de gerenommeerde
psycholoog en winnaar van de
Nobelprijs voor Economie, ons
mee op een baanbrekende
rondreis door de geest en
legt hij de twee systemen uit
die onze manier van denken
bepalen.

Noah Gordon

Hij besluit heelmeester te
worden. Hij trekt naar Perzië,
geeft zich uit voor jood en
slaagt er op die manier in
zijn felbegeerde medische
opleiding te ontvangen.

Daniel Kahneman

Hij doet dienst als arts in het leger van de sjah. Na veel
avonturen keert hij weer terug naar Engeland.
Gordon slaagt erin met eenvoudige woorden een kleurrijk
beeld op te roepen van twee verschillende beschavingen in eenzelfde ver verleden. Het verhaal loopt vlot.
Echt literaire pretenties lijkt Gordon niet te hebben. Een
sympathieke roman, geschikt voor een breed publiek. .

Systeem 1 is snel, intuïtief
en emotioneel; systeem 2 is
langzamer, meer deliberatief en logischer. De impact van
overmoed op bedrijfsstrategieën, de moeilijkheden om te
voorspellen wat ons in de toekomst gelukkig zal maken, het
diepgaande effect van cognitieve vooroordelen op alles,
van het voorspellen van de beurs tot het plannen van onze
volgende vakantie - elk van deze systemen kan alleen worden begrepen door te weten hoe de twee systemen onze
oordelen en beslissingen vormgeven.

ISBN: 9789024554966

ISBN: 9789047009009

KOSTA 6

G

De Kosta App

RA
TI

Alle belangrijke informatie
over de Costa del Sol
altijd bij de hand!
•

Alle distributiepunten bij u in de buurt. Automatisch bericht wanneer de Kosta bij uw favoriete distributiepunt is
afgeleverd.

•

Laatste berichten en evenementen.

•

Bel en GPS integratie. U hoeft geen telefoonnummers of
adressen meer op te schrijven, met een druk op de knop
kunt u bellen of Google Maps openen.

•

Offline modus ook als u geen internet heeft kunt u de
App gebruiken en heeft u toegang tot alle belangrijke
informatie.

•

Minder als 20MB. Compatibel met 10.228 Android
apparaten.

•

Automatische updates via de Google App Store zodat u
altijd de actuele informatie heeft.

•

Tv gids van vandaag.

•

QR en streepjes code scanner.

•

Beveiligd met 256 bit encryptie.

•

Privacy: wij slaan geen privé of gps gegevens van u op
en de App communiceert uitsluitend met kostanieuws.com
voor de functionaliteit en het ophalen van updates. In
tegenstelling tot andere Apps communiceert de Kosta
App NIET met derde partijen zoals o.a. Google.

Update versie 2.3
12 en 24-uurs apotheken
Dienstverleners die tijdens de crises open zijn
Verschillende bugfixes en meer.

Geen Android maar IOS (Iphone)?
We zij hard aan het werk aan een IOS (Apple) versie. Deze bevindt zich echter nog in de (Beta)
test fase. Heeft u een iPhone en wilt u ons helpen met testen?
Neem dan contact met ons op: infokostanieuws.com

Beschikbaar op:
https://app.kostanieuws.com
Of zoek op Kostanieuws in de
Google Play Store
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Huisdieren ter adoptie

Fudge

Abby
Leeftijd: 6 maanden
Grootte: middelgroot
Ras: Podenco
Geslacht: vrouwelijk

Leeftijd: 6 maanden
Grootte: middelgroot
Ras: Podenco kruising
Geslacht: vrouwelijk

Animal Care España (ACE)
La Cala de Mijas
Tel.: (+34) 669 018 736

Lauro Rescue
Alhaurín de la Torre
Tel.: (+34) 633 495 214

www.ace-charity.org

www.laurorescue.co.uk

Tina

Cuki
Leeftijd: 2 jaar
Grootte: middelgroot
Ras: Collie kruising
Geslacht: vrouwelijk

Leeftijd: 3 jaar
Grootte: klein
Ras: Europees korthaar
Geslacht: mannelijk

Lauro Rescue
Alhaurín de la Torre
Tel.: (+34) 633 495 214

Animal Care España (ACE)
La Cala de Mijas
Tel.: (+34) 669 018 736

www.laurorescue.co.uk

www.ace-charity.org

DUKE

EMELY
Leeftijd: 3 jaar
Grootte: middelgroot
Ras: Bretton/Spaniel
Geslacht: mannelijk

Leeftijd: 4 jaar
Grootte: middelgroot
Ras: kruising
Geslacht: vrouwelijk

AID - Animals In Distress /
Last Chance Animal Rescue
Tel.: (+34) 633 320 313

AID - Animals In Distress /
Last Chance Animal Rescue
Tel.: (+34) 633 320 313

www.lastchanceanimalrescue.es

www.lastchanceanimalrescue.es

Alma
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Fernando
Leeftijd: 6 jaar
Grootte: klein
Ras: Pinscher kruising
Geslacht: vrouwelijk

Leeftijd: 4 maanden
Grootte: middelgroot
Ras: kruising
Geslacht: mannelijk

Lauro Rescue
Alhaurín de la Torre
Tel.: (+34) 633 495 214

Animal Care España (ACE)
La Cala de Mijas
Tel.: (+34) 669 018 736

www.laurorescue.co.uk

www.ace-charity.org

FOXY

Annie
Leeftijd: 5 jaar
Grootte: middelgroot
Ras: Podenco Andaluz
Geslacht: mannelijk

Annie is een kleine Podenco
met een zwaar verleden en
medische problemen en is op
zoek naar peetouders

AID - Animals In Distress /
Last Chance Animal Rescue
Tel.: (+34) 633 320 313

Lauro Rescue
Alhaurín de la Torre
Tel.: (+34) 633 495 214

www.lastchanceanimalrescue.es

www.laurorescue.co.uk

Keops

TELSA
Leeftijd: 1 jaar
Grootte: klein
Ras: Europees korthaar
Geslacht: mannelijk

Leeftijd: 3 jaar
Grootte: groot
Ras: Mastin/Labrador
Geslacht: vrouwelijk

Animal Care España (ACE)
La Cala de Mijas
Tel.: (+34) 669 018 736

AID - Animals In Distress /
Last Chance Animal Rescue
Tel.: (+34) 633 320 313

www.ace-charity.org

www.lastchanceanimalrescue.es

Corona is soortenspecifiek
Dit betekent dat u geen COVID-19 van uw hond of kat kunt krijgen. Noch kan je ze aansteken als je het hebt. Het zelfde
geldt ook voor andere virussen zoals griep. Dit soort virussen zijn soortspecifiek wat betekent dat een virus alleen
overgedragen kan worden aan dezelfde "diersoort". Dus van hond naar hond, van mens naar mens, van kat naar kat.
Van hond naar kat, van kat naar mens, van hond naar mens, is dus niet mogelijk.
Ter verduidelijking, corona is niets nieuws, en bijna iedereen heeft het wel eens gehad, vaak in combinatie met een
griep. Corona is een verzamel naam voor een groep van virussen. Zo is er SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-SoV-2 etc.
Gedurende de huidige pandemie hebben we het over SARS-SoV-2, ofwel beter bekend als COVID-19.
De verzamelnaam, corona, wordt ook gebruikt in de dierenwereld. Zo is er o.a. FCov (katten coronavirus). Deze
hebben echter niets te maken met COVID-19. Ze zijn voor mensen, honden en andere dieren niet besmettelijk.

Desinfectie middel is schadelijk voor uw huisdier
Gebruik geen desinfectie of andere reinigingsproducten die niet voor huisdieren gemaakt zijn! Dus geen desinfectie
gels, alcohol of zelfs zeep. Wat lauw warm water en honden shampoo om de poten van uw huisdieren te wassen is
meer als voldoende.

Hou er ook rekening mee dat er op veel plaatsen gespoten wordt met chemicaliën, zoals bij het desinfecteren
van bushaltes en straten en dat uw hond zijn poten schoonmaakt door ze te likken.
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LIBERTYLEVENS

Met Liberty Seguros kan
ik me ontspannen omdat ik
weet dat mijn dierbaren en
ik optimaal beschermd zijn.

Voordelen van onze Levensverzekering:
• Nieuwe polissen tot de leeftijd van 70 jaar.
• Internationale repatriatie voor een competitieve premie.
• Een zeer flexibele polis met 10 aanvullende dekkingen die aan uw wensen kunnen worden aangepast
waaronder bv totale/blijvende invaliditeit en ernstige ziekte.
• Nieuwe polissen tot de leeftijd van 70 jaar.

#1

favoriet van
de expats

Bezoek uw dichtstbijzijnde verzekeringsagent of
ga naar www.libertyexpatriates.es
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Een andere blik op

corona

De laatste weken hebben we bijna
niets anders in de media gezien dan
corona, corona en corona. Uiteraard
ook op sociale media. Veel mensen
zijn thuis, en spenderen het grootste
deel van hun dag achter de computer,
tv en op hun smartphone.
Er is heel veel te vinden over corona, of
beter gezegd het is vrijwel onmogelijk
om niets over corona op het internet
tegen te komen, omdat bijna iedereen
getroffen is, uw favoriete youtubers,
facebookers, media websites, etc. Er
wordt uiteraard ook veel gespeculeerd
over het corona virus, wat te begrijpen
is gezien het vertrouwen in de politiek
en instanties zoals de WHO op zijn
zachtst gezegd niet al te goed is.
Maar wat van deze speculatie is waar?
Wat zijn de feiten? Hoe erg is corona?
Is het zoals sommigen zeggen slechts
een lichte griep? Is het een ontsnapt
bio wapen? Wordt de wereldbevolking
uitgedund en zal 70% van de mensheid
sterven? Wordt de NWO nu ingevoerd?
Is het Q's plan? Of zijn we allemaal gek
aan het worden omdat we wekenlang
het huis niet uitkomen?
In plaats van een van deze vragen
te beantwoorden, of een van deze
dingen te geloven is het belangrijk om
zelf feitencontrole te doen. Zelfs bij
bekende nieuwszenders waarvan u
er eigenlijk vanuit gaat dat deze dit al
gedaan hebben is een feitencontrole
niet altijd overbodig. Natuurlijk kost het
tijd en moeite om dingen te controleren,
maar als we alles op goed geloof doen,
zouden we dan niet kunnen zeggen dat
het volgen van nieuws het zelfde is als
het volgen van een religie?
Een goed voorbeeld van “religie” media is
te zien op Amerikaanse nieuwszenders.
Er zijn de pro Trump media en de anti
Trump media. Wie er nu gelijk heeft
is niet relevant. Wel relevant is dat ze
tegenstrijdig nieuws publiceren. De
een zegt dit en de andere zegt het
tegenovergestelde. Wat automatisch
betekent dat een van de twee het fout
heeft of misschien zelfs bewust liegt.
Is het niet de bedoeling en de taak van
de media om mensen te informeren
KOSTA 12

Ik wens dat dit nepnieuws is

en ze feiten en informatie te geven in
plaats van meningen? Wat is journalistiek vandaag de dag en wat zou het
moeten zijn?

Statistieke waanzin
Elke dat krijgen we berichten van hoeveel
mensen geïnfecteerd en gestorven zijn
aan corona. Nu zijn statistieken simpelweg statistieken, en statistieken moeten
vergeleken en gerelativeerd worden.
Als we bv. in Málaga 1000 mensen
vragen of ze tenminste 1 keer per week
naar het strand gaan en 100 van de
1000 mensen antwoorden op de vraag
met ja kunnen we dan zeggen dat 10%
van alle Spanjaarden 1 keer per week
naar het strand gaan? Dat is uiteraard
fout en het is makkelijk uit te leggen
waarom. Maar bij gecompliceerde statistieken wordt het een stuk moeilijker.
Daarom is het bij statistieken van uiterst
belang te weten hoe ze tot stand zijn
gekomen want zonder deze informatie
zijn ze nutteloos.
Om een voorbeeld te geven laten de
corona statistieken niet zien hoeveel
mensen corona hebben of krijgen.

Corona wordt in het algemeen vastgesteld middels een test. Deze test
wordt gedaan in ziekenhuizen en op
aanvraag van, in de meeste gevallen,
mensen met symptomen. Willekeurige
mensen thuis, gezonde mensen, etc.
worden (momenteel) niet getest. Dit
betekent dus dat we een test groep
hebben met een hoog potentieel voor
een positieve uitslag op de test. En een
percentuele berekening op deze groep
zegt dus niets over de totale bevolking.
Om maar een heel stom voorbeeld
te geven. Stel u voor dat Málaga 500
tests per dag doet, waarvan 50% een
positieve uitslag heeft, dan stijgt het
aantal corona gevallen met 250 per
dag. Wat als Málaga morgen maar
toegang heeft tot 200 tests? Zeggen
we dan dat het aantal geïnfecteerden
gedaald is omdat de statistieken maar
met 100 zijn gestegen? Kijk nog eens
naar het nieuws van de laatste weken
en u heeft uw antwoord.
Over de bewering dat corona “een
lichte griep” is kunnen we ook naar
statistieken kijken zoals het totaal
aantal doden per jaar. En afhankelijk
van hoe we naar de statistieken kijken
is het mogelijk om deze bewering te

leiden. Om een voorbeeld te geven, stel
u voor dat er morgen 1000 berichten
op Facebook komen die zeggen dat
er corona in coca cola is gevonden,
wat denkt u dat er met de omzet van
coca cola gebeurt? Dat dit zeer grote
schade kan veroorzaken is meer als
duidelijk. Vooral als dit soort nepnieuws
niet gecorrigeerd wordt en zelfs als
dat het geval is blijft de twijfel bij veel
mensen bestaan.
Aan de andere kant zou bv. Pepsi
hierdoor meer omzet van kunnen krijgen. Of misschien was dit nepnieuws
door Pepsi cola zelf verspreidt? Dit is
natuurlijk fictie!

Wat kunnen we uit de recente geschiedenis leren (2009)?

bevestigen. Echter bevestigt dit de
bewering niet, omdat naar meerdere
factoren gekeken moet worden zoals
o.a. de incubatie tijd. En vergeet niet
dat de statistieken die we van corona
tests hebben onvoldoende zijn.
Als we puur naar het aantal sterfgevallen
kijken, en er ook rekening mee houden
dat deze statistieken de laatste jaren
in het algemeen omhoog zijn gegaan
kunnen we “statistisch” zelfs zeggen
dat er helemaal niets aan de hand is.
Statistieken liegen niet, mensen die ze
verkeerd interpreteren wel.

Wat zeggen wetenschappers?
Net zoals bij het onderwerp "Klimaat
verandering door CO2" zijn de zogenaamde wetenschappers net zo verdeeld
als het om corona gaat.
De ene zegt dit en de andere het
tegenovergestelde. Wat is nu waar?
Welke wetenschapper, doctor, viroloog,
etc. moeten we nu geloven. Die voor
instantie A werkt of die voor instantie B
werkt? Dit uiteraard na het controleren of
deze persoon echt een wetenschapper,
doctor, etc. is. op het betreffende gebied.

Vervolgens zijn we geneigd iemand te
kiezen die een mening vertreedt die
het beste bij onze eigen mening past
ongeacht wie gelijk of ongelijk heeft!
Nu zullen velen waarschijnlijk denken
dat het onverantwoord is om in dit geval
de politiek correcte mening in vragen
te stellen. Echter heb ik het hier alleen
over onbevooroordeeldheid. Of wel de
acceptatie van het "niet weten".
Bij de mensen die gedurende de quarantaine nog gewoon naar het strand
gaan en feestjes houden is er geen
spraken van onbevooroordeeldheid maar
het tegenovergestelde. Gaat het te ver
om u af te vragen hoe de geschiedenis
eruit had gezien als iedereen de juiste
vragen had gesteld?

De strijd tegen "fake news" (nepnieuws)
Nu werken de regering, verschillende
instanties en sociale media zoals Facebook hard aan het voorkomen en
verwijderen van nepnieuws.
Dit heeft zoals alles twee kanten. Nepnieuws kan vaak tot enorme schade

Maar dit soort tactieken en strategieën
zijn geen fictie. Verschillende landen
gebruiken het regelmatig tegen elkaar.
Dit is ook wel beter bekend als Vierde-generatie oorlogvoering.
Dat dit soort dingen gevaarlijk kunnen
zijn is duidelijk. En hoe minder mensen
niet zelf nadenken, kritisch zijn of vragen
stellen hoe effectiever en gevaarlijker
het wordt.

Wanneer is het "fake news" bestrijding en wanneer is het censuur?
Kan men deze vraag beantwoorden met
als het politiek correct of incorrect is?
Is het oneens zijn reden voor censuur?
Zijn we zelf ook schuldig aan censuur
omdat we tegenstrijdige meningen het
liefst de wereld uit helpen? Waar ligt
de grens?
Uiteindelijk is dit de tijd dat mensen
meer gaan nadenken en zich bewuster
worden van de situatie waar we ons al
jarenlang in bevinden.
Wat gebeurt er morgen, wat is er in
een maand, en waar staan we als deze
situatie voorbij is?
"Onze grootste overwinning is niet dat
we nooit falen, maar dat we telkens als
we struikelen weer opstaan."
Confucius (551 v.C. - 479 v.C.)

Ron Kuijsters T.
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Hola, qué tal? Bien?
Muy bien, gracias, y tu?

Degenen die al wat langer de Costa
kennen, weten wel dat je met een
paar woorden Spaans een lach op
het gezicht van de bewoners kunt
toveren. Het Engels is erg lastig voor
ze. Maar instanties verwant met het
toerisme benadrukken steeds meer
het belang om het toch te gaan leren.
Je merkt dan ook dat hun woordenschat groeit, ook al is er vaak nog een
behoorlijke mate van verlegenheid als
ze het doen. Zodra ze merken dat wij
-met onze lengte alleen al duidelijke
Noord-Europeanen- de bestelling graag
in het Spaans zeggen, wordt de gereserveerde, soms bedeesde houding
wat meer ontspannen. Het lijkt wel of
hun rug recht trekt of zo.
Is ook moeilijk natuurlijk. Het is Spanje. Wij komen hier en dan kunnen we
ons toch een beetje aanpassen, zou
je zeggen. Nog niet zo lang geleden
was het nog de vraag of het Engels of
het Spaans de overhand in de wereld
zou krijgen. Ondanks de Brexit verloor
Spanje. Britten die hier aan de Costa
zitten, hoor je vaak alleen maar Engels
praten tegen Spaans personeel. Ze
zijn het niet zo gewend als wij van de
kleine landen om iemand in de taal wat
tegemoet te treden. Net als links lopen.
Ik vond dat zo opvallend en raar dat
ik het ze wel zou leren. Op het trottoir
dwong ik ze dan om naar de andere
kant te gaan. Als ik ze aan zag komen,
bleef ik rechts lopen met de blik op oneindig, net doen of ik ze niet zag tot ze
moesten uitwijken voor me, een botsing
voorkomend, en naar de goede kant
gingen, waar ze hoorden in Spanje.
Maar het gebeurde ook dat ik bij zo’n
confrontatie steeds meer naar rechts
moest, zowat tegen de muur aan liep,
en dat die ander nog verder naar links
liep waar geen enkele ruimte meer was.
Wat bleek? Moest ‘ie de hoek om! Dan
was ik dus de rare.
Door de groei van het toerisme en
het belang ervan, neemt de Engelse
woordenschat bij Spanjaarden toe. Ze
moeten wel. Dat neemt niet weg dat wij
het Spaans prachtig vinden. Retteketet
retteketet en snel! Als Groningers hebben
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wij ook de heel hard rollende R. Lijkt
een voordeel, maar het nadeel is dat
als ik een kort regeltje heb ingestudeerd
en uitspreek, dan klinkt het door die
volle ronde R zodanig goed dat ik vaak
direct een uitgebreide retteketet-reactie
terugkrijg waar ik geen touw aan vast
kan knopen. Een genant no comprendo
volgt... met een dikke vette R, dat wel.
Ik geef dus een valse illusie, maar het
klinkt zo lekker.
Mijn man pikt de taal sneller op. Daarom
word ik ook niet beter want ik ga me fijn
achter hem verschuilen. Ik vertel hem
dan wat hij moet zeggen. Lang niet
altijd kom ik daarmee weg hoor. Dan
zegt ‘ie: Zeg het zelf. Dat is inderdaad
veel beter voor me. En dan doe ik het,
met hele dikke fouten. Dat is behalve
nogal gênant toch ook erg grappig.
Zoals ik bij een gesprekje tussen mijn
man en de ober betrokken werd. De
laatste vroeg aan mij of ik mijn man
gemist had toen hij een paar dagen in
Nederland was geweest. Ik antwoordde
in het Spaans: Ja, ik hou van jou.
Ik was in zo’n Chinese bazaar op zoek
naar zeep, vond het niet en vroeg de
medewerker: Dónde está (waar is)
sopa? Hij haalde z’n schouders op.
Niet ongewoon. Maar hij moest het wel
hebben volgens mij. Ik deed alsof ik m’n
handen waste. Zeep dus. Nogmaals
vroeg ik Tiene usted (heeft u) sopa?
Donde? (waar?). Bij hem ging eerder
het licht branden dan bij mij. Hij zei: Oh,
jabon ! Oeps, toen begreep ik het. Ik
vroeg alsmaar naar soep.
Altijd leuk om te blijven proberen. En mijn
meelevendheid is kennelijk groter dan
mijn angst voor een volledige afgang.
Want in de supermarkt waar we regelmatig komen, is het erg rustig. Dan wil
ik graag meevoelend zijn en zeg tegen
de kassamedewerkster dat het nogal
tranquilo is, he? Dat is natuurlijk nogal
suf als er dan een retteketet-antwoord
komt waar ik geen raad mee weet.
Versta er geen woord van.
Dom, naïef, lef ? Vooral leuk en heel
lollig achteraf. Soms wat lastiger. Zoals ik in de winkel een goed passend

????

dekseltje zocht voor een pannetje. Er
hingen talloze maten en ik had thuis
de pan slechts met de lengte van mijn
hand gemeten. Dus ik steeds met mijn
hand op elk dekseltje. Lastig.
Een oudere meneer stond bij dezelfde
deksels net zo lang als ik. Hij kwam er
kennelijk ook niet uit. Ik liep met eentje
weg maar halverwege de winkel bedacht
ik me, liep terug en daar stond nog
steeds dezelfde meneer alle deksels
te beoordelen. Ach, gut. Hij zag me
weer en begon te praten, te wijzen naar
deksels, praten, wijzen, en te praten.
Hij ging maar door. Ik wist wel dat hij
ergens mee zat maar snapte er niets
van. Ik had direct aan het begin moeten
zeggen No comprendo (Ik begrijp het
niet). Maar ik was te laat. Vond het te
sneu om het alsnog te zeggen. Hij had
al zoveel verteld. Nou ja, het werd er
niet beter op zullen we maar zeggen
toen ik net deed alsof ik hem verstond
en alleen maar kon herhalen met Dificil
no? (moeilijk hè).
Als ik net doe alsof oftewel te laat ben
met excuus... dan kan het voorkomen
dat bij een wederzijdse groet op straat
Hola, qué tal? (hallo, hoe gaat het?)
Bien! (goed) Y usted? (en met u?) de
ander mij vertelt over mankementen of
problemen thuis, waarop ik antwoord:
Heel goed, mooi. Fijne dag !
Geen idee of het al eens gebeurd is
maar realistisch en riskant is het wel.
Jannie Bunk van Buuren

De eerste Belgische Deli-shop opent haar deuren!
open vanaf

05/05/2020
paseo costa del sol 3, 29649 la cala de mijas

volg ons op facebook en instagram voor meer info BocaBelga
hieronder een kleine opsomming uit ons gamma
· piedboeuf · leffe · biere des amis · chimay · gouden draak · kasteelbier · hoegaarden · duvel · kriek · westmalle · stella artois · jupiler · la chouffe · maredsous . vedett · tafelbier ·
· lu · cote d’or · jules de strooper · crocky · zwan · bifi · lotus · delacre · callebout · boerinneke · napoleon · cuberdon · chocotoff · duyvis · tiense suiker · honingkoek . chocovit ·
· maredsouskaas · abdijkaas · port salut · bruggekaas · ziz · beemster · gouda · val-dieu · pave des flandres · corsendonk · boursin · champigonworst · leverworst · kippenwit ·
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Bodega in de "spotlight"

Dimobe

In het noorden geflankeerd door
de indrukwekkende toppen van de
Sierra de Tejada en in het zuiden door
wuivende golven van de Middellandse zee, liggen de wijngaarden van
bodega Dimobe. Om precies te zijn
tussen de dorpen Moclinejo (waar de
bodega zich bevindt) en Almachar.
Dimobe werd opgericht in 1927 door
Juan Muñoz Navarrete, die begon met
slechts zeven wijnvaten. Zijn zoete wijn
verkocht hij “a granel” aan vooral de
barretjes in de Axarquia. Niet per fles
maar in kleine vaatjes van minimaal
vijf liter.
De bodega is nu in de handen van zijn
zoon, de bevlogen derde generatie
wijnmaker Antonio Muñoz Cabrera. Het
is zonder twijfel een van de meest emblematische bodega’s van de provincie,
waar traditie en innovatie hand in hand
gaan. De bodega produceert nu een
breed scala aan wijnen (sommigen van
wereldklasse) die worden geëxporteerd
naar vele landen.
De wijngaarden liggen op de zeer steile,
hete hellingen van de Axarquia, de streek
ten noordoosten van Málaga, met Velez-Málaga als hoofdstad. De bodem is
gortdroog en bestaat uit leisteen platen
met daartussen voldoende grond om
water vast te houden, een mooi micro
klimaat dat volop mineraliteit levert.

Het beste van Dimobe

Dit is de perfecte omgeving waar de
aromatische Moscatel de Alejandria
druif, de koningin van de Axarquia, het
best gedijt. Vanwege haar dikke schil
is deze druif goed in staat de vele uren
intense zonneschijn te doorstaan. De
zinderende warmte van deze streek
staat aan de basis van indrukwekkende
zoete wijnen.
De druiven worden volrijp en zitten
boordevol suikers. Wijd verspreid in
het glooiende landschap liggen de
“paseras”, de druivenbedden waarin de
druiven na de oogst liggen te zonnen
om in te drogen en water te onttrekken
waardoor het natuurlijk suikergehalte
nog verder wordt verhoogd. Naast
Moscatel worden er op de wijngaarden
van Dimobe, ook de autochtone witte
druivensoorten Pedro Ximenez en
Doradilla verbouwd. De druiven worden
handmatig geoogst en kunnen vanwege
de steile hellingen alleen per ezel naar
de bodega worden vervoerd. Een wijze
van oogsten die heel goed past in een
tijd van klimaatverandering en de wens
om onze CO2 uitstoot te verminderen.
De opbrengst is gemiddeld een kilo
druiven per wijnstok. De “minste” kwaliteit wijn wordt nog steeds “a granel”
verkocht. Ze kunnen gedronken worden
in vele barretjes en restaurants in de
gehele provincie.
De beste wijnen rijpen op hout en een
klein deel daarvan zelfs 35 jaar (in
vaten die zelf ook op hun beurt weer
vele tientallen jaren oud zijn). Zoals de
sensationele “Arcos de Moclinejo” in
de zoete en droge variant (beiden van
Pedro Ximenez). Van deze uitzonderlijke
wijnen worden er per jaar niet meer dan
zo’n driehonderd flessen gebotteld. Deze
wijnen verbeelden als geen ander de
grote geschiedenis van de traditionele
wijnen uit Málaga.
Wijnmaker Antonio Muñoz Cabrera
is naast zijn passie voor het behoud
van traditie ook de vernieuwing nooit
uit de weggegaan. Naast de hoog
alcoholische wijnen wil hij vooral ook
stille wijnen maken met een maximaal
alcoholpercentage van 15,5 procent. De
bij het brede publiek vooral ook buiten

de provincie beter bekende “normale”
rode, witte en rosé wijnen.
Dimobe kwam al in 2003 met een droge
stille wijn van Moscatel de Alejandria
op de markt, Lagar de Cabrera blanco.
Vele bodega’s hebben dit voorbeeld
gevolgd, het is zelfs een overduidelijke
trend geworden in de provincie. Het zijn
sterk aromatische maar droge wijnen
die inmiddels een heel speciale plaats
innemen in het prachtige aanbod van
streekproducten en hun zo kenmerkende
smaakprofiel.
Lagar de Cabrera tinto (“joven” en
“crianza”) is een rode wijn gemaakt
van 100% Syrah. Finca la Indiana een
mooie, stevig robuuste 100% Petit
Verdot (ook een toenemende trend in
de provincie).
Om zijn innovatieve ambities verder
vorm te geven is Cabrera een samenwerking aan gegaan met zijn vriend, de
bekende en gerenommeerde enoloog
Vicente Inat.
Onder de toepasselijke naam Bodegas
Viñedos Verticales (bodega van de
verticale wijngaarden) produceren zij
samen een aantal moderne, elegante
stille wijnen waarbij zij hebben gezocht
naar de beste expressie van Moscatel
en Pedro Ximen in combinatie met
voldoende frisheid en mineraliteit. De
droge Filitas y Lutitos is een blend van
Moscatel en Pedro Ximen, La Raspa
van Moscatel and Doradilla. Noctiluca is
een prachtige zoete wijn van Moscatel
boordevol frisheid.
Heden en verleden komen samen bij
bodega Dimobe. Het verleden wordt niet
alleen weerspiegelt in de wijnen maar
ook in het mooie kleine wijnmuseum
dat de bodega herbergt.
Een klein monument voor de grote
wijnen en hun geschiedenis, geboren
tussen La Maroma, de hoogste bergtop
van de provincie Málaga en de branding
van de Middellandse Zee.
Ron Haarman

www.malagawineguide.com
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Kosta kookt over ...

Herdersbrood

Bereiding (5 uur):

Ingrediënten (voor 1 brood):
•
•
•
•

450 g boter
60 g suiker
2 tl zout
2 pakjes actieve droge gist

• 1,2 kilo bloem
• Slaolie

1. Combineer in een grote kom 3 koppen zeer heet leidingwater met boter, suiker en zout. Roer tot de boter
smelt; laat afkoelen tot het lauwwarm is en roer de gist
er door; dek af en zet het op een warme plaats tot het
borrelt, ongeveer 15 minuten.
2. Voeg de helft van het bloem toe en meng tot het elastisch
is, voeg vervolgens het resterende bloem toe totdat u
een stijf deeg heeft. Kneed het deeg met uw handen
voor ongeveer 5 minuten,
3. Verwijder uit de kom en kneed ongeveer 10 minuten
totdat het glad is. Gebruik genoeg bloem zodat het
deeg niet aan de oppervlakte blijft kleven.
4. Spoel de kom af en wrijf in met olie, doe de deeg terug
in de kom en wrijf het deeg met olie in. Afdekken en
ong. 1 1/2 rijzen op een warme plaats.
5. Kneed het deeg nogmaals om de lucht te verwijderen,
vorm een gladde bal en leg deze op een bakplaat. Afdekken en ong. 1 uur rijzen totdat het deeg is verdubbeld.
6. Bak in een voorverwarmde oven op 180°C gedurende
50 minuten.
7. Laat het brood ong. 45 minuten afkoelen.

Asperge kokos soep
Ingrediënten (voor 2 pers.):
•
•
•
•
•

150 g zalmfilet(s)
1 citroen
150 g groene asperges
125 ml groentebouillon
½ rode chilipeper

Bereiding (25 min):
•
•
•
•
•

50 g peultjes
50 ml witte wijn
400 ml kokosmelk
citroenmelisse
peper, zout en suiker

1. Snij de zalmfilet in blokjes. Besprenkel met citroensap,
zout en peper. Laat het ongeveer 10 minuten in de
koelkast staan.
2. Maak de asperges schoon en snij ze in stukjes. Verwarm
groentebouillon, citroen- en limoensap. Laat de asperges
ongeveer 10 minuten sudderen.
3. Halveer de chilipeper en snij deze in dunne reepjes.
Halveer de peultjes. Voeg beide toe.
4. Voeg wijn en kokosmelk toe. Breng op smaak met peper,
zout en suiker.
5. Voeg de zalmfilet toe en laat voor ongeveer voor 5 minuten sudderen.
6. Met citroenmelisseblaadjes garneren en serveren.

Eet smakelijk!
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Tagliatelle met zalm
Ingrediënten (voor 2 pers.):
•
•
•
•
•
•

250 g tagliatelle
125 g verse zalm
1 sjalot
1 knoflookteentje
100 ml room
100 ml droge witte wijn

•
•
•
•
•
•
•

100 ml groentebouillon
1 pak tomatofrito
1/2 limette
1 tl dille
1 el gehakte peterselie
olijfolie
peper en zout

Bereiding (25 min):
1. Snijd de zalm in blokjes en bak deze kort rondom in 1
el olijfolie. Haal ze er dan uit en doe de gehakte sjalotten in de pan. Bak ze tot ze glazig zijn, pers er dan de
knoflook in en voeg direct de witte wijn toe.
2. Reduceer de wijn tot de helft en voeg dan de groentebouillon toe. Laat het geheel 5 minuten sudderen.
Kook terwijl u dit doet uw tagliatelle.
3. Voeg de tomatofrito toe. Breng op smaak met zout en
peper, voeg het sap van een halve limette toe.
4. Giet na ongeveer 5 minuten de room er overheen en
doe de zalm weer in de saus. Breng opnieuw kort aan
de kook.
5. Voeg de ondertussen gekookte tagliatelle toe aan de
saus en laat ze kort sudderen zodat ze wat van de saus
kunnen opnemen.

Eet smakelijk!

Chocoladetaart

Bereiding (45 min):

Ingrediënten (voor 1 taart.):
•
•
•
•

200 g boter
300 g melkchocolade
100 g chocolade (gehakt)
100 g poedersuiker

•
•
•
•

4 Eien
Chocoladepuddingpoeder
1 tl Bakpoeder
Vanillesuiker

1. Smelt de boter en de chocolade in een kookpot terwijl
u voortdurend roert. Haal hem van het vuur en laat
hem afkoelen.
2. Klop de eieren met 1 pakje vanillesuiker, de poedersuiker
en een snufje zout tot ze licht en romig zijn.
3. Voeg nu voorzichtig het chocoladebotermengsel toe en
ga nog even door met kloppen.
4. Roer de fijngehakte chocolade erdoor. En als laatste de
chocoladepuddingpoeder en bakpoeder
5. Giet het deeg in een goed ingevette taartvorm. Plaats in
een voorverwarmde oven en bak op 175 °C boven- en
onderwarmte gedurende ca. 25 minuten.
6. Haal de taart aan het einde van de baktijd uit de oven en
laat hem afkoelen, omdat de taart direct na het bakken
nog relatief zacht of vloeibaar is

Eet smakelijk!
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Kosta Trends

Bloempatronen

Tomaat kaarsen

Bloempatronen zijn nog steeds in de mode.
Deze originele kussensloop is gemaakt
van 100% katoen. De natuurlijke vezels
spelen niet alleen een hoofdrol in het
ontwerp van dit beddengoed, maar
zorgen ook voor een zachte touch
en het vermogen om het bed op een
constante temperatuur te houden. Door
de lucht tussen de vezels te laten circuleren, houdt het de warmte vast en geeft het het
vocht af dat tijdens de slaap wordt gegenereerd. Puur comfort.

Tomaten zijn in, en vooral als het gaat
om geurkaarsen. Er zijn inmiddels
3616 geuren beschikbaar, en er is
er een voor elk moment, elke hoek,
elke stemming en ook voor elke
behoefte.

Verkrijgbaar bij: El Corte Ingles (ook online)
Zoekterm: Funda de cuadrante Aruba

Verkrijgbaar bij: Verdecora (ook online)
Zoekterm: vela vaso exterior 30h tomate

Maanlampen

Body and Hair Mist

Lampen zijn er in alle vormen, en kleuren.
Na de Smart RGB lampen is nu de
maanlamp een trend.

Deze mode komt rechtstreeks uit de Angelsaksische landen. Het doel is om de geur
van uw favoriete douchegel te verlengen met een lichte spray! Praktisch
en gemakkelijk mee te nemen in uw
tas. De bodymist vergezelt u de hele
dag en het is een nieuwe manier om
u op te frissen!

Hij is draadloos en werkt met een
oplaadbare ingebouwde batterij.
Volledige opgeladen heeft die een
gebruiksduur van ongeveer 7 uur. De
maanlamp is verkrijgbaar van verschillende
fabrikanten, in meerdere kleuren en grootte en het is
zelfs mogelijk om een opmaat maanlamp te laten maken.

De kaarsen van Ambientair zijn gemaakt met natuurlijke plantaardige was,
bevatten een hoge concentratie essentiële
oliën en behouden hun aroma tot het einde.

Verkrijgbaar in meerdere geuren zoals:
vanille, kokosnoot, mango, sinaasappel en framboos

Verkrijgbaar bij o.a.: Amazon.es
Zoekterm: Lampara luna

Verkrijgbaar bij: Yves Rocher (ook online)
Zoekterm: Body Mist

Vlees etende planten

Verticaal tuinieren

Exotische planten winnen aan populariteit,
dit geldt vooral voor de vlees etende
plant die vandaag de dag in praktisch
elk tuincentrum (vivero) te vinden is.

Zo veel mogelijk planten op zo min mogelijk ruimte is in. Daarom neemt ook de
populariteit van het verticaal tuinieren
razend snel toe.

Vlees etende planten zijn vrij makkelijk in het onderhoud en ze hebben
geen insecten (vliegen, etc) nodig om
te overleven. Slechts speciale aarde en
mest stof hebt u nodig voor vlees etende
planten.

Wilt u een grote selectie van verse
kruiden in uw keuken hebben maar heeft
u geen plaats? Waarom dan niet aan de
wand. Of wilt u uw huis groener maken
door uw planten aan de muur te hangen.
Dit alles is mogelijk met verticaal tuinieren.

Verkijgbaar bij bijna alle viveros (ook Online)
Spaanse naam: Planta carnivora

Verkrijgbaar bij o.a.: Amazon.es
Zoekterm: Jardín vertical

De producten op deze pagina worden door de redactie persoonlijk gekozen en worden in geen enkele vorm gesponsord.
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Voet- en nagelverzorging thuis

Je voet bestaat uit 52 individuele
botten en is omgeven door een speciaal aangepaste huid, die dikker is
dan andere delen van het lichaam.
Daarom heeft de voet speciale zorg
nodig.
Mijn aanbeveling voor een lekker
ontspannende en verwennende voetverzorging thuis.

Neem een voetenbad - voorbehandeling voor mooie voeten
Laat je voeten 10-15 minuten weken.
Het water moet aangenaam warm zijn.
Als je kunt: Besprenkel met 2-3 handvol
Andio-voetbadzout omdat het regeneratieve, schimmelwerende en ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Het
verhinderd ook onaangename geuren.
Of, in plaats van het voetbadzout te
gebruiken, kunt u ook Himalaya zout of
zuiveringszout of Epson zout gebruiken.
(Epson-zout met eucalyptus ontspant
speciaal uw voet).
Het weken van je voeten en nagels
zal voldoende verzachten, volg dit op
met een voetmassage en het knippen
van je nagels.

Het is niet aan te raden om je teennagels
te knippen terwijl ze droog zijn, omdat
de nagel dan kan breken.

Exfolieer - verharding van de huid
verwijderen
Als je je voeten goed hebt geweekt,
kan je een peeling doen. Hier heb je
een snelle scrub: Meng een eetlepel
kristalsuiker (of hoogkorrelig zout) met
twee eetlepels kokosolie (of andere olie)
en wrijf deze massa goed in op je zool!
Concentreer je op de verharde delen
van de huid of wrijf zachtjes over je
voeten. U kunt ook de dode epidermis
verwijderen met puimsteen.

Crème - hoekscheurtjes elimineren
Eindig uw voetbehandeling altijd met
crème! Masseer de voet goed vanaf
het puntje van de voet tot aan de enkel,
tenslotte brengt u een huidvoedende,
schimmelwerende voetcrème aan die
uw voeten ongelooflijk fluweelachtig
maken.
Als alternatief wrijf je de hielen 's avonds
in met honing, trek sokken aan en was
ze 's morgens.

Nagelversterking - fragmentatie,
preventie en behandeling van
nagelschimmel
Je nagels dienen om het puntje van
je teen te beschermen. De nagelplaat
is hard en bestaat uit ongeveer 25
lagen rechte, dicht op elkaar staande,
hoornvliescellen.
Voetnagels zijn een goede indicator
voor uw algehele gezondheid. Nagelaandoeningen zoals gebroken nagels,
ribbels of strepen kunnen wijzen op
een tekort aan vitaminen of mineralen,
problemen met de bloedsomloop of
andere ziekten (organen).
De teennagels groeien 30-50% langzamer dan de vingernagels, wat 1 mm
per maand is.
Dit betekent dat sommige voetnagelproblemen een langere behandelingstijd
hebben, omdat ze niet kunnen worden
geëlimineerd totdat het aangetaste
gebied volledig is gegroeid.
Daarom is het belangrijk om zo snel
mogelijk te beginnen met de behandeling als men nagelproblemen heeft.
De meest voorkomende problemen met
nagels zijn verkleuring van de nagels,
gebarsten, verbleekte of gekerfde nagels,
ingegroeide teennagels, schimmelinfecties en bacteriële infecties. Maar in
deze laatste gevallen raad ik aan om
een specialist voor voetverzorging te
zoeken.
Voorkom pijnlijke nagelproblemen.
Knip uw nagels regelmatig, draag comfortabele schoenen, was uw voeten elke
dag en droog ze dan goed.
In plaats van een voetspray kunt u ook
bakpoeder met zuiveringszout proberen.
Spuit gewoon wat sodapoeder tussen
je tenen.
Iedere om zichzelf gevende persoon
besteedt aandacht aan zijn uiterlijk en
verwaarloost dus ook zijn voeten niet.

Nagels onderhouden en regelmatig een voetbad nemen

Nicoletta Cyntia

Chic Hair & Beauty Salon
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Au, een verstuiking!

Je verzwikt een enkel, je verdraait een knie en je verstuikt
een pols. De Nederlandse taal gebruikt verschillende
woorden om uit te drukken dat een gewricht letsel
oploopt doordat het verder bewogen wordt dan het eigenlijk kan. De geneeskunde gebruikt slechts één term
voor een dergelijke kwetsuur, te weten ¨distorsie¨. De
Spaanse vertaling hiervan is een ¨esguince¨.
Velen hebben hier wel eens mee te maken gehad en weten hoe vervelend en pijnlijk deze blessure is. Het meest
verstuikte gewricht is ongetwijfeld de enkel, maar ook de
pols en de knie zijn nogal eens
slachtoffer. Door bijvoorbeeld een
val of verstappen worden kapsel,
banden (ligamenten) en eventueel
nog ander weefsel rondom het
gewricht met een ruk opgerekt.
Soms zo ver dat een deel inscheurt
of zelfs volledig doorscheurt. De
botten zelf zijn ongedeerd en er is
ook geen sprake van ontwrichting
dus de vlakken van het gewricht
liggen nog tegen elkaar.
Wat beschadigd raakt zijn de structuren die de botstukken bijeen houden.
Op de plaats des onheils ontstaat
na verstuiken een zwelling en vaak
ook een onderhuidse bloeding die
men herkent aan de blauwe verkleuring. Is er sprake van
een ver ingescheurd of zelfs compleet afgescheurd ligament
dan is het gewricht niet meer stabiel en verliest het zijn
normale functie.

Behandeling van een verstuiking
Direct zelf handelend optreden na een verstuiking is belangrijk omdat daarmee de herstelperiode zo kort mogelijk
wordt gehouden. Leg zo snel mogelijk een ijspakking op
de gekwetste plaats en herhaal deze handeling de eerste
dagen regelmatig. Ontlast het gewricht en houdt het aangedane lichaamsdeel hoog. Na deze eerste zelfzorg is het
verstandig om hulp te zoeken voor verdere behandeling. En
dan kan het nogal verschillen of u deze hulp zoekt bij een
Spaanse eerste hulppost of dat u naar een Nederlandse
arts of fysiotherapeut stapt.
In Spanje wordt al snel groots uitgepakt met dikke proppen
watten en vele lagen drukverband of zelfs gips zodat het gewricht tijdelijk niet meer gebruikt kan worden. De Nederlandse
aanpak is daarentegen ¨in beweging houden waar mogelijk¨
door het gewricht op een speciale manier in te tapen zodat
het gedeeltelijk kan blijven functioneren. Bewegingen die
het beschadigde weefsel zouden belasten worden geremd
terwijl overige bewegingen worden toegestaan. Tapen (vaak
in combinatie met een drukverband) heeft als groot voordeel
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dat het comfortabeler draagt en praktischer is bij dagelijkse
handelingen als aankleden dan een dik stijf pak aan watten
of gips. En na een tijdje bewegingloos te zijn geweest is
de kans groter dat het getroffen gewricht stijf geworden is
waardoor het langer duurt voordat men weer mobiel genoeg
is om werk of sport te kunnen hervatten. Alleen bij een zeer
ernstige verstuiking met veel weefselschade kan het zijn dat
gips en volledig ontlasten van het gewricht noodzakelijk zijn.
De Spaanse aanpak is een protocol gebaseerd op studies van
lang geleden. Recentere onderzoeken waarin het voordeel
van tapen bij een verstuiking naar
voren komt worden inmiddels wel
erkend maar het gezondheidssysteem in Spanje werkt niet mee om
dit in de praktijk ook toe te passen.
Artsen en verplegers worden niet
opgeleid in het aanbrengen van een
goede tape die zoveel mogelijk de
bewegingsfunctie van het gewricht
mogelijk houden. Dat is voorbehouden aan de fysiotherapeut en die
is nu eenmaal niet aanwezig op
de overvolle ¨urgencia¨ noch kent
Spanje geen doorverwijssysteem
zoals in Nederland. Het gevolg is
dat het ouderwetse beleid in Spanje
Wat de doen met een verzwikt vooralsnog de meest gebruikte is.
Zijn zwelling en pijn duidelijk verminderd, dan kan er
begonnen worden met het hervatten van de dagelijkse
activiteiten of sporten. Actieve sporters zijn zich er meestal
wel bewust van dat krachttraining en volledig herstel van
de gewrichtsmobiliteit nodig zijn voordat weer op het oude
niveau getraind kan worden.
Vergeten wordt helaas nogal eens dat, met name na knie- of
enkel verstuikingen, oefeningen ten behoeve van het evenwicht en gewrichtsstabiliteit zeer belangrijk zijn. Zodra pijn
en zwelling verdwenen zijn wordt al snel gedacht dat men
helemaal beter is en schiet dit onderdeel van de revalidatie
er nogal eens bij in. Jammer, want het niet terug op peil
brengen van de stabiliteit is de voornaamste reden dat de
kans op herhaling groter is na een eenmaal doorgemaakte
verstuiking.
Marielle de Bruin

www.marielledebruin.eu

Dr. Beate Abraham-Nilsen
•
•
•
•
•
•
•

Algemene geneeskunde
Oor-, neus- en keelspecialisten
Kleinschalige chirurgie
Esthetische Geneeskunde (Botox & Vullers)
Fysiotherapeut
Chiropractor
Psychologie
952 836 377

CC Elviria, of. 2, 29604 Marbella
info@clinicanormed.com - www.clinicanormed.com

Overlijden in Spanje ... en dan?
Bel voor vrijblijvende informatie:

Tel: 690 341 198 / 616 460 069
www.europefunerals.com
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De snelste professionele online
computerhulp bij problemen!
Op zoek naar nieuwe opportuniteiten?

Is er iets mis met uw PC of Laptop (Windows/Mac)?

We zijn op zoek naar Nederlands talent om ons internationaal team te versterken. In
de job zul je interviews af te nemen bij klanten in naam van marktleiders in
IT-ontwikkeling.

Ervaar dan het gemak van computerhulp op afstand
via onze vriendelijke ICT experts.
Wij bieden u hulp bij al uw computervragen.

JIJ
Je hebt een achtergrond waar je reeds telefonisch contact gelegd hebt met
bedrijfscontacten en wilt hierbij de volgende stap in je carrière zetten. Of je studeert
nog en wilt dit combineren met een bijverdienste.

Bel onze Helpdesk nu wij zitten
voor u klaar!

WIJ
Biz
Biztech
International is de snelst groeiend IT Market Intelligence operator in Europa.
We creëren uitzonderlijke waarde via diepgaand marktonderzoek die onze klanten
helpen om slimmere beslissingen te maken. We zorgen ervoor dat je als Interview
Specialist en Analist de nodige training en tools krijgt om succesvol te zijn.
MATCH
Om te kunnen starten moet je geen extensieve IT-kennis hebben – hier zorgen wij
voor. We zijn op zoek naar mensen met de juiste ingesteldheid en motivatie om snel
bij te leren en met de ambitie om iedere dag beter te worden. Om er voor te zorgen
dat je uitblinkt in wat je doet, moet je onaankelijk, volhardend zijn en beschikken
over geweldige communicatieve vaardigheden. Je moedertaal is Nederlands en je
kunt in het Engels teksten produceren.

SPANJE: +34 951 386 064

Word vandaag nog een Biztech Interview Specialist of Analist - en fasttrack je
carrière in IT door samenwerking met toonaangevende merken en extensieve
IT-kennis!

NEDERLAND: +31 (0) 853 015 530
BELGIE: +32 (0) 33 460 108

Sollicitatie:
Ga naar: www.biztech.pro/careers en dien je sollicitatie vandaag nog in!
Voor meer informatie over de funtie, neem contact op met:
roope.vahvelainen@biztech.pro
Meer informatie over ons: www.biztech.pro

WWW.PCHE.NL

Uw advocatenkantoor in Spanje

C/Ramón Gómez de la Serna 23
Local 7
29602 Marbella
Tel. (+34) 952 775 521
info@welex.es - www.welex.es
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•

Advies bij aan- en verkoop van onroerende zaken

•

Testamenten en Nalatenschappen in Spanje

•

Deskundige accountants en belastingadviseurs in
Spanje

•

Bedrijven en vennootschappen in Spanje

•

Procesrecht in Spanje

•

Inkomstenbelasting in Spanje voor personen die
niet in Spanje wonen

•

Advies bij arbeidszaken in Spanje

•

Bijzondere procedures

•

Herziening van de financiële en boekhoudkundige
balansen in Spanje

•

Fiscale verplichtingen van een vennootschap in
Spanje

•

Verplichtingen volgens de handelswetgeving van
een Spaans vennootschap

Gadgets & tips
van de maand april

BitChute

WayBackMachine

Iedereen weet wat YouTube
is. YouTube is de laatste jaren
uitgegroeid tot het meest
bekende en meest gebruikte
video platform wereldwijd.

Het internet vergeet niets. Of
beter gezegd weinig. Enig idee
hoe facebook.com er op 12
december 1998 uitzag? In
de WayBack Machine kunt
u het vinden.

Er zijn echter veel meer platformen op het internet waar
u video's kunt kijken. En een
daarvan is BitChute.
BitChute is een peer-to-peer platform voor het delen van
video's en het is net als YouTube gratis. In tegenstelling
tot YouTube wordt BitChute geleid door een klein team en
ondersteund door donaties en lidmaatschappen. Het heeft
de laatste tijd veel aan populariteit gewonnen.
Een van de grootste verschillen tussen de twee platformen is
dat onder het mom van vrijheid van meningsuiting BitChute
veel meer op hun platform laat zien en staan dan YouTube.
Dit houdt in dat u hier o.a. meer "beledigende" inhoud tegenkomt. U bent dus gewaarschuwd.

De WayBack Machine bevat
meer dan 424 biljoen tijd
opnamen van websites en er is bijna geen website die u
op Google kunt vinden die niet in de WayBack Machine te
vinden is.
Niet alles is echter te vinden. De WayBack Machine heeft
niet van elke dag en van elke website een opname. Maar in
het algemeen meer dan genoeg om te zien hoe een website
over de jaren is veranderd.
Wat facebook profielen aangaat hoeft u echter niet in paniek
te raken, de absolute meerderheid van facebook profielen,
paginas en groepen zijn niet in de WayBack Machine te
vinden.

Website: https://www.bitchute.com

Website: https://archive.org/web/

Telegram

Jitsi

We hebben deze App in het
verleden al een keer gepubliceerd onder onze gadgets.
Maar gezien de huidige situatie en het belang van online
commutatie is het zeker niet
overbodig deze App nog een
keer te herhalen.

Wil u een videovergadering
houden? In contact blijven
met uw teams, uw familie,
vrienden of collega's? Jitsi
is de gratis, veilig en open
source oplossing om dit te
doen.

Telegram is beschikbaar voor alle platformen, zoals Android,
IOS, Linux en Windows. Een groot verschil met Whatsapp is
hoe groepen in Telegram werken, zo is het bij telegram o.a.
mogelijk om een groep te maken met tot wel 75.000 vrienden in tegenstelling tot Whatsapp met 256. Nog een enorm
verschil tussen de twee Apps zijn de algemene voorwaarden
en privacyverklaring. Zo worden u "privé gesprekken" bij
Telegram niet voor reclame en andere doeleinden gebruikt.

Jitsi is beschikbaar voor de
meeste platformen, zoals Android, IOS, Linux en Windows.
In tegenstelling tot veel andere programma's (die in de
meeste gevallen niet gratis zijn) komt Jitsi standaard met
encryptie, levert een goede kwaliteit audio en video en heeft
geen kunstmatige limieten. Tevens hoeft u voor het gebruik
van Jitsi geen account te maken en is het volledig anoniem
te gebruiken.

Een nadeel in vergelijk met Whatsapp is echter dat Telegram
niet de optie heeft om Video gesprekken te voeren. U ben
hier dus gelimiteerd tot stem.

De enige limiet van Jitsi is de limiet van uw computer en
internet verbinding. Zo is het mogelijk om een videovergadering met duizend mensen tegelijk te voeren zolang uw
internetverbinding en computer dit aan kan.

Website: https://telegram.org

Website: https://jitsi.org

De producten op deze pagina worden door de redactie persoonlijk gekozen en worden in geen enkele vorm gesponsord.
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Cryptovaluta
kopen en verkopen

Of het nu gaan om beleggen in
een cryptovaluta zoals Bitcoin of
Ethereum of het gebruik hiervan
als betaalmiddel, het is makkelijker
dan u denkt en er is tegenwoordig
weinig tot bijna geen technische
kennis voor nodig.
Gedurende periodes waarin mensen het
vertrouwen in hun huidige betalingsmiddelen verliezen neemt de populariteit
van cryptovaluta razend snel toe. Dit is
momenteel goed te zien op het internet
met meerdere "investeer in crypto"
websites die uit het niets verschijnen.
In 90% van de gevallen gaat het hier
echter om "oplichter" websites die u
allerlei beloftes doen, zoals gegarandeerde rente, verdien snel heel veel
geld, etc. Het enige waar u bij deze
website zeker van kan zijn is, dat op
het moment u iets betaald heeft u dit
geld nooit meer terug zult zien!
Er zitten uiteraard ook serieuze bedrijven tussen, maar gezien de enorme
hoeveelheid van "oplichter" websites
raad ik het gebruik van alle websites
volledig af.
Het is voor iedereen vrij makkelijk om
zelf cryptovaluta te kopen en te verkopen, en bij het zelf verkopen bespaart
u ook de commissies wat de kans op
een rendement verhoogt.

maar 1/3 waard van wat ze de maand
ervoor waren. Volgens speculanten is
dit gebeurd omdat veel investeerders
liquide middelen nodig hebben i.v.m.
de corona crisis.
Ondanks dat de prijzen meer dan gehalveerd zijn zie ik tijdens het schrijven
van dit artikel reeds een snelle stijging,
en het is te verwachten dat op het moment dat u dit leest de prijs weer rond
de € 7000 ligt.
Men kan speculeren op het feit dat het
vertrouwen in ons huidige geld afneemt
en daarom steeds meer mensen Bitcoin
en andere cryptovaluta kopen, wat
vervolgens deze stijging teweeg brengt.
Maar genoeg over speculatie, de
toekomst voorspellen kan ik niet, en u
waarschijnlijk ook niet.
Daarom blijft beleggen gokken, en moet
je bij het kopen van Bitcoin of andere
crptovaluta alleen maar investeren wat
je kunt missen en er altijd rekening mee
houden dat je alles kwijt kunt raken.
Tenslotte wat toekomst voorspellen en
speculatie betreft kunt u in het Amerikaanse tijdschrift The Economist, soms
wat goede indicators vinden. Ook is de
editie van 1988 met de titel "Get Ready
For A World Currency nuttig om te lezen.

Cryptovaluta kopen en verkopen
Een van de makkelijkste manieren om
cryptovaluta te kopen is via Coinbase.
Coinbase is een soort online "bank"
waar je cryptovaluta (met Fiat-geld) kunt
kopen en verkopen. Om een account
te kunnen maken op Coinbase moet
je echter wel alle je privé gegevens
opgeven, inclusief een kopie van een
geldig identificatie bewijs.
Na het maken van een Coinbase account kunt u per overschrijving geld op
uw Coinbase account zetten en deze
gebruiken om Bitcoin, Ethereum, XRP,
etc. te kopen. Het tegenovergestelde
is ook mogelijk, u kunt uw Bitcoin,
Etherium, etc. verkopen en daar euro's
voor krijgen.
Ook heeft Coinbase een App voor
Android en IOS waarmee u de huidige
koersen van cryptovaluta kunt zien en
deze kunt kopen en verkopen. Let wel
op dat u bij het kopen en verkopen
van cryptovaluta (1.49%) commissie
ofwel transactie kosten betaalt. Naast
commissies en transactie kosten is
een Coinbase account volledig gratis.
Ook is het mogelijk om via Coinbase
zogenaamde stablecoin (stabiele munt)
te kopen zoals b.v. de USD Coin, die
aan de dollar gekoppeld is. Alhoewel

Beleggen is gokken
Tenminste als u de toekomst niet kunt
voorspellen en geen voorkennis heeft van
de markt. De waarden van cyrptovaluta
zoals Bitcoin en Ethereum (ETC) zijn
eenvoudig gezegd gebaseerd op vraag
en aanbod. Dus hoe minder Bitcoins
er zijn, hoe hoger de vraag en des te
meer de prijs stijgt.
Dit betekent ook dat als iemand een
paar miljard in Bitcoin heeft en deze
van vandaag op morgen verkoopt de
prijs drastisch daalt.
Op het moment dat ik dit artikel schrijf zijn
bijna alle cryptovaluta reeds ingestort.
Sommige met wel 70%, ze zijn dus
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Wat zijn de gevolgen van de corona crisis?

deze cryptovaluta niet zo snel omhoog
en naar beneden gaat zoals de andere
cryptovaluta moet u niet vergeten dat
ze net zo stabiel of onstabiel zijn als
het fiat-geld waar ze op gebaseerd zijn.

De Coinbase wallet (portemonnee)

Nadat u geld aan uw crypto portemonnee
heeft toegevoegd kunt u dit gebruiken.
Hou er wel rekening mee dat geld aan
uw portemonnee toevoegen tot wel
48 uur kan duren voordat het zich in
uw portemonnee bevindt. Dit heeft te
maken met de manier waarop de crypto
en de Blockchain werkt.

Via de website en App van Coinbase kunt
u cryptovaluta kopen en verkopen. U kunt
echter niet betalen met cryptovaluta of
deze naar anderen sturen. Hiervoor is
een Cryptowallet (crypto portemonnee)
nodig. Een crypto portemonnee is het
best te vergelijken met een kluis gevuld
met echt geld. Deze kluis bevindt zich
echter in uw computer, telefoon of op
een hardware crypto portemonnee.

U kunt via de App geld (cryptovaluta)
versturen naar anderen die ook een
Coinbase account hebben. Maar ook
aan mensen die een ander type crypto
portemonnee hebben met het gebruik
van een sleutel/adres of een QR code.

Dit betekent, dat op het moment dat u
geld in uw crypto portemonnee stopt
dat dit geld zich daar bevindt. Dit is
dus niet te vergelijken met een credit of
bank kaart. In het geval dat u uw crypto
portemonnee kwijt raakt, bv. bij verlies
van de telefoon waar u de portemonnee
op heeft staan, dan is dit exact het zelfde
als een echte portemonnee met papier
geld kwijt te raken. Dus geld weg!

Jan wil een betalingen in Bitcoin accepteren en Piet wil Jan in Bitcoin betalen.

Het zelfde gebeurt als u het wachtwoord
van uw portemonnee niet meer weet. Of
als u om een andere reden geen toegang
meer kunt krijgen tot uw portemonnee.
Hier geldt dus ook geld weg!
Stop daarom ook nooit meer geld in
uw crypto portemonnee dan nodig is,
of beter gezegd behandel deze virtuele
portemonnee hetzelfde als uw fysieke
portemonnee. Let bij het aanmaken
van uw crypto portemonnee ook goed
op en neem dingen zoals veiligheid
vragen extreem serieus. En vergeet
vooral niet uw wachtwoord.
Een van de makkelijkste crypto portemonnees is de Coinbase wallet, die
ook te koppelen is aan uw Coinbase
account en het zo mogelijk maakt gekochte cryptovaluta van Coinbase op
uw portemonnee zetten.
U kunt een crypto portemonnee ook
vergelijken met een bank pre-paid kaart,
maar in dit geval is Coinbase de bank
en de crypto portemonnee de kaart.

Het klinkt misschien wat verwarrend of
moeilijk maar dat is het niet. Hier een
voorbeeld:

1.

2.

3.

Jan open zijn crypto portemonnee,
drukt op ontvangen, selecteert
vervolgens de cryptovaluta en de
hoeveelheid of waarde in euro.
Zijn crypto portemonnee laat een
QR code zien.
Piet opent zijn crypto portemonnee
en drukt op QR code scannen en
scanned vervolgens de QR code van
Jan. Piet kan vervolgens het bedrag
zien en de betaling bevestigen.

5 verschillende cryptovaluta te kopen
ieder voor 20 euro. Waaronder ook 1
stablecoin cryptovaluta. Uiteraard als
de huidige koers goed is waar ik natuurlijk weinig over kan zeggen. Dat is
grafieken kijken en speculeren.
In het geval dat na de koop van een
cryptovaluta de prijs daalt raak dan niet
in paniek, maar heb simpelweg geduld.
Een paar weken of maanden verder is
de kans is groot dat uw cryptovaluta
weer dezelfde of een hogere prijs heeft
bereikt. Dit is mijn persoonlijke ervaring.
Ik heb het vaak genoeg mee gemaakt
dat mijn 100 euro in cryptovaluta 20
euro waard was en een paar weken
later 140 euro.
Daarom nogmaals, investeer alleen wat
u kunt missen en niet nodig heeft. Dat
geeft u ook tijd en reduceert indirect
het risico op verlies.
Hieronder de links voor de App's en een
uitnodiging link van mij met 10 $ gratis.
Uitnodiging 10 $ gratis
https://www.coinbase.
com/join/kuijst_y

Coinbase App

Na enkele minuten heeft Jan de
betaling ontvangen.

De snelheid is afhankelijk van vele
factoren gezien we het hier over een
gedecentraliseerd betalingssysteem
hebben. Wel is het aan te raden om
bij de transactie gebruik te maken van
"SegWit", dit is veel sneller en heeft
minder transactie kosten.

Wallet App

Begin met 100 euro en niet meer
Er van uit gaand dat u weinig tot
geen ervaring heeft met cryptovaluta
is het goed opletten, en dus aan te
raden om met een "laag" bedrag te
beginnen. En dat alleen als u zonder
deze 100 euro kunt leven. Mijn tip is
om deze 100 euro in 5 te verdelen en

En vergeet niet, beleggen is gokken.
Ron Kuijsters T.
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Mag de langstlevende alles opmaken?
- vervolg

In de zaak die voor de rechter kwam
heeft een dochter in verband met
het overlijden van haar moeder een
niet-opeisbare vordering gekregen
op haar vader, zulks op grond van
het langstlevende testament dat
moeder een aantal jaren daarvoor
had opgemaakt.
Dochter stapt vervolgens naar de rechter omdat zij beslag wil leggen op het
onroerend goed van vader. De dochter
is namelijk bang dat er sprake is van
verduistering: vader heeft een nieuwe
echtgenote en geeft naar haar mening
(te) veel geld uit. Vader is voorts bezig
om al het onroerend goed te verkopen.
Daarnaast lost vader wél in drie jaarlijkse
termijnen de vordering van een ander
kind af. De rechtbank wijst het verzoek
tot beslaglegging van de dochter af,
maar dochter gaat in hoger beroep bij
het gerechtshof.

Uitspraak Gerechtshof
Op 19 december 2019 doet het Hof
uitspraak in het hoger beroep: de rechter
weigert het beslag toe te staan. Het Hof
is van oordeel dat het de bedoeling van
moeder was om vader – als langstlevende
echtgenoot – de bevoegdheid te geven
om vrij over het geërfde vermogen te
kunnen beschikken en dit vermogen te
mogen opmaken.
Het leggen van conservatoir beslag
op de goederen van vader zou vader
belemmeren in deze bevoegdheden.

Beweegreden testament
Het Hof kende in deze casus ook
gewicht toe aan het feit dat moeder
in haar testament een zogenaamde
considerans had opgenomen: als
beweegreden voor het maken van
haar langstlevende testament had zij
opgenomen dat zij met het testament
de uitdrukkelijke bedoeling had om de
belangen van haar echtgenoot voorop
te stellen door hem ‘ongestoord te laten voortleven’ na haar overlijden. Het
was mede door de opname van deze
considerans in het testament dat voor
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het Hof duidelijk was dat in deze casus
de erfrechtelijke positie van de kinderen
ondergeschikt zou moeten zijn aan die
van de echtgenoot.
In de Spaanse testamenten van Nederlanders met bezit in Spanje zien we
zelden dat een dergelijke considerans
wordt opgenomen. In testamenten die
worden opgesteld door Nederlandse
notarissen komt het (tevens) opnemen
van een considerans steeds meer voor.

Verzorging van de langstlevende
echtgenoot
Vóór de invoering van het nieuwe
Nederlandse erfrecht in 2003 was de
aantoonbare ‘verzorgingsbehoefte’ bij
de langstlevende echtgenoot hetgeen
waar een langstlevende testament op
was gebaseerd. Indien een kind kon
aantonen dat die verzorgingsbehoefte
bij de langstlevende feitelijk niet of in
mindere mate bestond, kon het kind de
niet-opeisbaarheid van zijn erfdeel geheel
of gedeeltelijk met succes aanvechten.
Met ingang van het ‘nieuwe erfrecht’ is
dit echter veranderd. Uiteraard heeft een
langstlevende testament ook onder het
nieuwe erfrecht nog de strekking om
in de verzorging van de langstlevende
echtgenoot te voorzien, maar als die
verzorgingsbehoefte er bij de langstlevende niet is betekent dit niet dat de
niet-opeisbaarheid van het kindsdeel
komt te vervallen, zeker niet als uit de
bewoordingen van het testament blijkt
dat het ‘ongestoord voortleven’ (dus met
dezelfde levensstandaard als voorheen
doorleven) door de langstlevende echtgenoot het doel is van het testament.

Zijn er eigenlijk nog wel beperkingen
aan het opmaken van de erfenis
door de langstlevende?
Volgens het Hof kan er wel sprake zijn
van een dergelijke beperking: namelijk
als de langstlevende echtgenoot ‘misbruik van bevoegdheid’ maakt. Om
te kunnen spreken van ‘misbruik van
bevoegdheid’ moet het kind aantonen
dat de langstlevende het vermogen

aan het opmaken is met als enkel
doel dat het kind uiteindelijk zo weinig
mogelijk kan innen op zijn vordering.
In de bedoelde casus die voor het Hof
is gekomen was daarvan volgens het
Hof echter geen sprake.

Het ene kind wél alvast uitkeren,
het andere kind niet. Is dat misbruik
van bevoegdheid?
Ook belangrijk in dit kader is de constatering van het Hof dat het besluit van de
vader om de erfrechtelijke geldvordering
van een ander kind wél uit te betalen
(af te lossen) geen misbruik van bevoegdheid kan worden genoemd als het
testament hem die bevoegdheid geeft,
en vader ook bereid is gebleken om
een vergelijkbare afspraak met dochter
te maken, maar dochter niet akkoord
wilde gaan met de vaststelling van de
hoogte van haar vordering.

Conclusie
Een kind dat zijn erfdeel heeft ontvangen in de vorm van een niet-opeisbare
geldvordering op de langstlevende heeft
geen enkele zekerheid dat dit erfdeel
ooit daadwerkelijk zal kunnen worden
geïncasseerd.
Als de langstlevende (stief)ouder ook
nog eens in Spanje woont en zijn/haar
eigen erfgenamen in Spanje wonen, is
het nog eens extra lastig om die vordering te verhalen na de nalatenschap
van de langstlevende.
Wie van mening is dat de langstlevende-bescherming van de echtgenoot/
echtgenote daarmee te ver doorslaat,
dient in zijn langstlevende testament –
naast de regelingen die voorzien in de
verzorgingsbehoefte van die echtgenoot
– ook waarborgen op te nemen voor
zijn/haar kinderen.
mr. J. Tromp & mr. R. Zanardi
www.erfrechtinspanje.nl

-

TOTAAL RENOVATIEPROJECTEN
MEUBELS OP MAAT

EIGEN
ATELIER IN
MALAGA

KEUKENS
DRESSINGS EN MAATKASTEN
HOUTEN VLOEREN
BINNENDEUREN

interieur ontwerp en advies op maat

-

T 0034 687 586 138 - tim@mt-interiors.com - mt-interiors.com
Wij spreken Nederlands - We speak English - Hablamos Español
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Costa del Sol Property Management
Villa and Apartment Cleaning and Maintenance
Benalmadena - Fuengirola - Torremolinos

Mobile Sue: (+34) 607 667 930

Property Management, Cleaning & Maintenance
• Excellent level of personal service
• Cleanliness and security
• Quality guaranteed

www.costadelsolpropertymanagement.com
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Horoscoop
voor de maand april

Ram

Leeuw

Boogschutter

De structurele dynamiek van uw huidige
bezigheden behoeft enige aanpassingen.
Het 1e Huis zorgt evenwel de komende
weken voor een toename van uw zelfbewustzijn, maak daar dus gebruik van. Dankzij
Mercurius is een betere verstandhouding
met uw partner ook mogelijk maar u moet
zelf wel de eerste stap doen. De lente
is nog jong dus geef toe aan bepaalde
verlangens, u weet zelf wel welke.

Nu u eindelijk de benodigde ruimte hebt
gecreëerd is de tijd gekomen om daar
van te genieten. Houd uw emoties onder
controle en koop een nieuwe badjas, de
diepere betekenis van deze aankoop
zal duidelijk worden in de laatste week
van deze maand. De oscillatie tussen de
sterren zorgen voor een pietsie ongerief
maar daar staat gelukkig heel veel moois
tegenover in de nabije toekomst.

Dit wordt de maand om vanuit een positieve
grondhouding een plan met randvoorwaarden op te stellen. Het zal zowel op uw
werk als in huiselijke kring gewaardeerd
worden maar let wel op het bijpassende
kostenplaatje. Koop een paar nieuwe
autobanden en kijk ook eens naar de
remlichten. Op de werkvloer wordt een
en ander veranderd maar het hoogpolig
tapijt blijft liggen in de directiekamer.

Stier

Maagd

Steenbok

Als u de huidige gespannen sfeer wil
verbeteren onthoud u dan van verhullend
taalgebruik en noem het beestje bij zijn
naam. Het is lente en dus de juiste tijd om
toenadering te zoeken tot die ene Tweeling, u weet zelf wel welke hier bedoeld
wordt. Doe dit echter pas aan het einde
van deze maand, de sterren zijn hier heel
duidelijk over. Recente gebeurtenissen
zorgen tijdelijk voor enig ongemak.

Het kan zijn dat deze maand een aantrekkelijk voorstel wordt gedaan, ga hier niet
te snel op in. Zoek uw vertier de komende
weken binnenshuis maar kijk wat minder
tv en tracht af en toe een krant of boek
te lezen. Vooral Maagden met aandelen
zullen hier profijt van hebben. Ontkalk de
elektrische waterkoker, koop een nieuw
matje voor de badkamer en overweeg de
aanschaf van een krachtige stofzuiger.

De halve maan op 1 april is het begin
van een ietwat wisselvallige periode. Het
kan alle kanten uit want het sterrenbeeld
Orion oefent momenteel zijn invloed uit
op alle 12 Huizen. Het nemen van de
juiste beslissingen zal uw huidige plaats
in dit aardse bestel ten goede komen.
Volg uw eigen weg maar pas op voor
eenrichtingsverkeer.

Tweelingen

Weegschaal

Waterman

Na een paar emotionele weken breken
na de 15e van deze maand eindelijk
betere tijden aan. Een intens liefdesleven
staat voor de deur die echter wel door
u geopend moet worden. Op financieel
gebied is enige voorzichtigheid geboden
maar dat is u wel toevertrouwd. Ga in uw
kracht staan en onthoud u van jeukend
taalgebruik. Laat de omgeving zien dat
er een echte bikkel in u schuilt.

Uw Tweede Huis zorgt voor extra energie
momenteel. Pas evenwel op hier geen
misbruik van te maken in bepaalde omstandigheden. Een museumbezoek zal
tot onverwachte resultaten leiden zolang
u enigszins omzichtig te werk gaat. Verwijder u dus niet te ver van uw comfort
zone. Vertrouw op uw intuïtie op de 14e
van deze maand, de halve maan zorgt
die avond voor de rest.

Met volle teugen genieten, dat is het motto
deze maand. Uw geduld wordt eindelijk
beloond en zoals u zult ziet, het was zeer
zeker de moeite waard. Voorlopig bent u
dus goed bezig, dat is wel eens anders
geweest. Pas echter op geen gejaagde
recreant te worden en blijf voorlopig liever
thuis. De huidige inclinatie van de zon
zorgt er voor dat uw persoonlijke groei
ook een duw in de goede richting krijgt.

Kreeft

Schorpioen

Vissen

Op het emotionele vlak zullen zich enige
delicate ogenblikken manifesteren. Dit kan
gevolgen hebben voor de nabije toekomst.
Ga niet in gesprek met mensen die op
uw zenuwen werken, dat zijn er helaas
nogal wat de laatste maanden. De huidige
positie van de zon maakt een einde aan
uw besluiteloosheid maar u zult zelf ook
uw steentje bij moeten dragen.

Hoera, betere tijden breken aan. De wijze
woorden die u onlangs sprak hebben hun
werk gedaan zodat de sfeer aanzienlijk
is verbeterd. Zelfs de hobbels op uw weg
zijn grotendeels verdwenen. Houden zo
maar zoek uw vertier voorlopig binnenshuis. Maak wel een afspraak met die ene
kennis, daar kan wat moois uit groeien
maar de sterren kunnen nog niet zien of
dit op zakelijk of op enig ander gebied is.

Leg uw oor eens te luisteren bij een
goede vriendin, u weet wel wie de sterren hier op het oog hebben. U hoeft het
niet iedereen naar de zin te maken, iets
ontglipt u momenteel dus het wordt tijd
voor een inhoudelijke verbreding. Venus
staat hier heel gunstig voor aangezien
ze nog steeds een avondster is. Vissen
hebben ook een grappige kant die gerust
wat vaker getoond mag worden.

(21 maart t/m 20 april)

(21 april t/m 21 mei)

(22 mei t/m 21 juni)

(22 juni t/m 23 juli)

(24 juli t/m 23 augustus)

(24 augustus t/m 23 september)

(24 september t/m 23 oktober)

(24 oktober t/m 22 november)

(23 november t/m 22 december)

(23 december t/m 20 januari)

(21 januari t/m 18 februari)

(19 februari t/m 20 maart)
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Kosta’s puzzelpagina

Sudoku

Vind de Tulp
9

1. _____________
2. _____________
3. _____________

4
8

Makkelijk

In deze Kosta hebben wij voor u 3 tulpen verstopt.
Ze kunnen overal staan, in de tekst, een foto en
zelfs in een advertentie. Vind ze allemaal.

Mocht u ze niet alle drie kunnen vinden, kijk
dan in de volgende Kosta voor de oplossing.
De oplossing van vorige maand:

9

7

9

3

9

7

6

7

2

5

3

4

4

7
6

1

6

6. KRUIS

6
4

2

3

1

6
5

9
3

3

1

7

7
1
6

4

8

2

3

6

7

5
9

3

9
7
Moeilijk

4

6

7

7

5

3
1

6

8

4

5

2

1
1

4

KOSTA 32

2. Planta		
5. Maceta

3. Pala
6. Semilla

8
4

Oplossing vorige Kosta:
1. Tierra		
4. Arena		

Middel

2

3. EIEREN 		

8
9

9

5. PESACH

2

5

2

7

2. KONIJN

5

9

9
8

8
2

8

4. LELIE

6

6
1

3

1. DONDERDAG

1

4

7
5

Leer Spaans met de Kosta

5

2

4

1. Pagina 9, naast Joe.
2. Pagina 22, in het gras.
3. Pagina 43, tussen de tekst.

PASCUA (PASEN)

6

1
7

5

1

6

6

4

2

Woordzoeker (vogels)

Deze woorden zijn verstopt:
Merel - Huismus - Spreeuw - Vink - Tjiftjaf - Koolmees - Winterkoning - Fitis - Houtduif - Eend - Roodborst - Pimpelmees
- Zwartkop - Kievit - Heggenmus - Kauw - Meerkoet - Boerenzwaluw - Zanglijster - Grasmus

Zoek de 7 fouten

Oplossing van vorige maand: A2, B5, C2, C6, D5, E2, E5
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Nederlandstalige medische zorg
van Nerja t/m Estepona

FYSIOTHERAPEUTEN
Calahonda
• Stanley Groot, Tel: 952 933 975
Estepona
• ResultCare, Tel: 951 773 422
Fuengirola
• Caroline Bastin, Tel: 677 893 371
Marbella
• Mireille Rinchart, Tel: 607 153 025
• Patrick Vervaeke, Tel: 691 320 710
• Robina ven den Berge
Tel: 639 926 228

• J.O. Landman, Tel: 952 388 872
of (spoed) 617 913 196

ORTHOPEDIE
Nerja
• Henry en Linda Chatelin
Tel: 695 481 082 of 658 773 857
Marbella
• Dr Marc Bosquet
Tel: 952 771 637 of 693 007 689

PODOLOOG

Mijas - Mijas Costa
• Stanley Groot Tel: 952 933 975
• Mariëlle de Bruin, Tel: 670 663 910

Benalmádena
• Goessens-Podologie
Tel: (0031) 651 520 505

Nerja
• Fysiotherapie Holandesa
Tel: 952 526 881

Torremolinos
• Desirée González Bossaers
Tel: 951 339 219

Monda
• Sophia Pothoven, Tel: 678 333 013

PSYCHOLOOG
Málaga
• Gerlinda Smit, Tel: 669 579 996

HUISARTSEN
Alhaurín el Grande
• Ch. M van Meer, Tel: 952 597 230
of (spoed) 618 932 554
El Morche
• Bernadette Veeger , Tel: 952 532 065
of (spoed) 617 913 196
Fuengirola
• Carlos Azcona, Tel: 952 810 154
• Henri Guemal, Tel: 952 461 992
of (spoed) 609 576 859
Nerja
• Rik Heymans
Tel: 952 526 775 of 619 502 151
Marbella (Nueva Andalucía)
• Carlos Azcona, Tel: 952 810 154
Torremolinos en Fuengirola
• Frank Buster, Tel: 952 473 170
of 608 658 338

Marbella
• Marlies van Boxtel
Tel: 697 898 674
• Re-encounter Consult
Tel: 646 051 435
Mijas
• Maryna Khorolska
• Tel: 657 198 928

TANDARTSEN
Fuengirola
• Clinica Mosdental, Tel: 952 478 308
• Borja Alcoholado, Tel: 620 185 103
• Monte Blanco, Tel: 952 475 972
Marbella
• Clinica Dental Soriano
Tel: 951 317 021
• Wouter Teng
Tel: 952 827 392 of 607 530 368

Mijas
• Johan Alphons Kools
Tel: 952 475 972
Torremolinos
• Snezana Kools, Tel: 661 470 111

THUISZORG
Algarrobo
• Miranda van Poortvliet van Tiel
Tel: 618 552 919
Costa del Sol
• Anneke Verhoeff
Tel: 952 562 107 of 619 287 481
• Bep van de Bremer, Tel: 687 487 291
• Cees van Osch, Tel: 693 262 604
• Jet Scholts, Tel: (0031) 634 203 090

TROMBOSEDIENST
Torremolinos
• Frank Buster, Tel: 952 389 941
Avda. Carlota Alessandri 30
• J.O. Landman, Tel: 952 388 872
Pje. Cdad. de Porcuna 2
Nueva Andalucía
• Centro Romano, Tel: 952 810 154
Avda. de Manolete 20

UROLOOG
Marbella
• Wim de Bruyn, Tel: 619 992 369

VERZEKERING (Spoed)
•
•
•
•

Adeslas, Tel: 902 200 200
Allianz, Tel: 902 213 100
FIATC, Tel: 902 182 182
Sanitas, Tel: 902 103 600

Voor meer informatie en adressen kijk op onze website:
www.kostanieuws.com
KOSTA 34

Belangrijke telefoonnummers
in Spanje

Kosta heeft belangrijke telefoonnummers in Spanje voor u op een
rijtje gezet, handig om te bewaren!
• Landnummer Spanje: +34
• Algemeen noodnummer: 112
• Medisch noodnummer: 061
ambulancedienst / levensbedreigende situaties (”ambulancia,
emergencia”)
• Urgente medische vragen:
902 505 061 (in Andalusië, anders
googlen op “urgencias”)
• Nationale politie: 091
(”policía nacional”)
• Plaatselijke politie: (policía)
092 (noodgevallen)
• Guardia Civil: 062
• Brandweer: (”bomberos”) 080
of 085 (noodgevallen)
• (Bos)branden: 512800
(”incendio / fuego”)
• Nederlandse Ambassade:
913 537 500
• Belgische Ambassade:
915 776 300

Hulp onderweg (“Grúa”)
• Hiervoor dient u uw verzekeringsmaatschappij te bellen.
• Reale Seguros: 902 365 240
• Generali: 911 123 443
• Mapfre: 902 448 844

Vervoer
• Vliegveld Málaga (aeropuerto):
952 048 484
• Busstation Málaga (estación
de autobuses):
www.alsa.es - 952 350 061
• Treinstation Málaga (estación
de trenes / www.renfe.com)

Taxibedrijven
•
•
•
•
•
•
•
•

24-uurs Apotheken
• De dichtstbijzijnde 24-uurs apotheek is het beste te vinden via
Google Maps.
Zoek op “farmacia 24 horas”
gevolgd door de plaatsnaam.
https://www.google.es/maps/
search/farmacia+24+horas/

24-uurs Dierenarts
• Zoek op het internet op “veterinario
urgencias”. En vraag naar uw
lokale dierenarts.
U kunt voor uw hond en/of kat
namelijk niet 112 bellen.
Tevens raden wij u aan hier al
een keer naartoe te rijden zodat u
tijdens een noodgeval niet hoeft
te zoeken.

Benalmádena - 952 441 545
Estepona - 952 802 900
Fuengirola - 952 471 000
Málaga Airport - 952 176 030
Marbella - 952 823 835
Mijas - 952 476 593
San Pedro - 952 774 488
Torremolinos - 952 382 744

Citizens Advice Bureau Spain
•

Bij Citizens Advice Bureau Spain
kunt u terecht als niet-resident in
Spanje, en ook wanneer u hier op
bezoek bent. Zij staan klaar met
het nodige advies, informatie en
hulp wanneer u dit nodig heeft,
bij bijvoorbeeld onwetendheid
naar uw recht als niet-resident
in Spanje, en dit volledig gratis.
www.citizensadvice.org.es
Facebook: CAB.Spain

Uitvaartbegeleiding
• Europe Funerals (Nederlandstalig)
690 341 198

Overige praktische nummers:
• Nationaal instituut giftige stoffen
(”Instituto nacional de toxicología”)
915 620 420
• Misbruik/huiselijk geweld
(”Violencia de Género”)
016 of 900 152 152
• Informatie voor de vrouw
(”Información para la mujer”)
900 191 010
• Anonieme Alcoholisten
(Alcohólicos Anóminos”) Málaga
952 218 211 / 616 010 112
• Burgerbescherming
(”Protección Civil”)
952 126 650
• Watermaatschappij (”empresa
de suministro de agua”)
952 657 036
• Rode Kruis/Cruz Roja
902 222 292
• Afdeling verkeer
(”Dirección General de Tráfico”)
900 123 505
• Kustwacht (”guardia costera”)
900 202 202
• 24-uurs Slotenmaker (”cerrajeros”) 951 440 006 (Málaga)
(of google op`”cerrajeros”)
• Postkantoor (”Correos”)
902 197 197
• Vuilnis / stortplaatsen (”punto
limpio”) Informeer bij de gemeente
of google op: “punto limpio”
• Gemeentehuis (”ayuntamiento”)
Google op naamplaats + ayuntamiento

Melden van een misdrijf zonder
Spaans te praten:
Dit kunt u doen via de app “Alert Cops”
op uw Smartphone.

Alert
Cops
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Her en der in Spanje

Duizend en een nacht

Geen verhoging van btw op sigaretten

Onlangs verscheen de laatste Spaanse vertaling van
Duizend en Een Nacht. Dit was het werk van professor
Salvador Peña die zeven en een half jaar nodig had om
met 1,2 miljoen woorden dit kolossale boek te vertalen in
hedendaags Spaans. De vier delen waaruit het werk bestaat
zijn nu verkrijgbaar voor 129 euro.

De nieuwe regeringspartij Podemos (de ultralinkse partner van
de PSOE) maakte onlangs bekend dat de btw op sigaretten
dit jaar verhoogd zou worden. Het Ministerie van Financiën
ontkende dit maar wilde geen antwoord geven op de vraag
of accijnzen op tabak verhoogd zouden worden dit jaar.
Oude pesetas

Politiehonden
De Spaanse regering heeft onlangs iets meer dan 44.000
euro gereserveerd voor de aanschaf van politiehonden
voor de Guardia Civil en de Policía Nacional. De honden
kunnen o.a. ingezet worden voor het opsporen van drugs
en personen.
Hermitage museum in Madrid
Nadat Ada Colau, de eigenzinnige burgemeester van
Barcelona, niet inging op het aanbod van Hermitage een
dependance in de Castiliaanse hoofdstad te openen, heeft
Madrid zich aangeboden. Volgens Ada had, vanuit een
cultureel standpunt bekeken, Barcelona geen behoeft aan
dit museum. Een Russische culturele delegatie maakte
onlangs bekend dat ze, na zeven jaar moeizaam onderhandelen met Barcelona, nu open staan voor een vruchtbare
samenwerking met Madrid.

Het is al weer 18 jaar geleden dat de euro werd ingevoerd.
Desondanks hebben Spanjaarden nog 267.881 miljoen
pesetas (1610 miljoen euro) bewaard. De uiterste datum om
dat geld nog in te wisselen voor euros is 31 december van dit
jaar. De Banco Central van Spanje schat dat zo'n 45% van
de munten nooit zal worden ingewisseld aangezien ze naar
het buitenland zijn verdwenen of als verzamelobject gelden.
De Chief Happiness Officer
In de nimmer aflatende strijd voor een betere samenleving
is nu de functie van een Chief Happiness Officer (CHO) voor
een eigentijds bedrijf een voorwaarde voor het welzijn van
de firma. Ook in Spanje zijn steeds meer bedrijven overtuigd
van de noodzakelijkheid van een CHO om het werkgeluk
en de productiviteit te vergroten. Men heeft overigens, net
als in België en Nederland, nog geen passende vertaling
voor dit beroep gevonden.

Placido Domingo uit de gratie

Vals geld herkennen

De wereldberoemde Spaanse tenor Placido Domingo heeft
onlangs voor de eerste keer toegegeven dat hij zich al
jarenlang schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik en
seksuele intimidatie. “Ik respecteer het feit dat deze vrouwen
eindelijk de moed hebben gehad om mij te beschuldigen en
ik wil dat ze weten dat ik echt spijt heb van de veroorzaakte
schade.” waren zijn woorden.

Onlangs zijn op verschillende plaatsen in Spanje weer valse
bankbiljetten opgedoken. Deze eurobiljetten zijn niet altijd
met een vals geld pen te ontmaskeren. De politie in Spanje
raadt dan ook aan het advies van de Banco de España op
te volgen door de traditionele kijk, voel en kantelmethode
toe te passen. Dit vanwege het feit dat bepaalde substanties
zijn aangetroffen op valse biljetten die het streepje met de
pen laten verdwijnen zodat men ten onrechte denkt dat het
legale betalingsmiddelen zijn.

Etikettering in de strijd tegen overgewicht
26% van alle Spanjaarden hebben een overgewicht en 14%
van de bevolking lijdt aan obesitas. De regering wil nu een
duidelijke en begrijpelijke manier van etikettering op voedingswaren waardoor men gezonder gaat eten. In samenwerking
met het Ministerie van Financiën wordt nu gezocht op welke
wijze een en ander verwezenlijkt kan worden. Men heeft
het hier natuurlijk over de financiële consequenties voor de
gebruiker van gezonde levensmiddelen.

Geboorte van een lammergier
Voor het eerst sinds 70 jaar is een lammergier geboren in
het Nationaal Park Picos de Europa. Sinds 1956 bleef dit
natuurgebied verstoken van nestelende gieren. Volwassen
vogels kunnen een spanwijdte bereiken van wel 2,80 meter
en behoren tot de meest imposante verschijningen in het
Spaanse luchtruim.

Bent u op zoek naar meer nieuws? Kijk dan op onze website: www.kostanieuws.com
Wij plaatsen dagelijks meerdere nieuwsberichten op onze website en Facebook.
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Installatie, reparatie en
onderhoud van alle merken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airconditioning
Verwarming
Zonneboilers
Warmtepompen
Elektriciteit
Camerabewaking
Zonnepanelen
Zwembadtechnieken
Loodgieterswerken
Alle technische problemen

Bij ons steeds de beste prijskwaliteit en service

www.allcoolheatingsolutions.com
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Uw makelaar voor onroerend goed in en rondom Torrequebrada
Opgericht in 2003, heeft Torrequebrada Properties and Golf de kennis en ervaring om de koop
of verkoop van uw woning een veilige en plezierige ervaring te laten zijn.
Wij bieden een compleet servicepakket aan onze klanten, van het regelen van de nodige documentatie die nodig is om in Spanje een woning te kopen of te verkopen, tot het invullen van
belastingformulieren en indien van toepassing, het terugvorderen van belastingen.

Onze services:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grote selectie van appartementen, villa’s en nieuwbouwprojecten
Bemiddeling en begeleiding bij aan- en verkoop van onroerend goed
Samenwerking met erkende specialisten (advocaten, notarissen en accountants)
Boekhoudkundig- & belastingadvies
Hulp bij het aanvragen van een NIE-nummer (fiscaal nummer)
Afhandeling en tenaamstelling van contracten
Overige hulp bij administratieve zaken
We spreken meerdere talen (Engels, Spaans, Duits en Nederlands)
Verbouwingen en renovaties
Interieurarchitectuur & design
Reparaties
Schoonmaak

Torrequebrada Properties and Golf S.L.
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Málaga
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