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Duitse fysicus

Beste Kosta Lezer
Het is weer mei en hopelijk is met het
goede weer dat voorspeld is de quarantaine ook snel weer voorbij.
Onze Nispero bomen hangen inmiddels vol
met rijpe vruchten. En met 3 volle bomen
is dat te veel om zelf op te eten. Normaal
nam ik ze altijd mee naar kantoor, familie
en vrienden en verdeelde ze dan, maar dit
jaar wordt er jam van gemaakt.
Ook onze tomaten, die vorige maand nog
binnen onder de lamp stonden, staan
inmiddels buiten in potten.
Mijn vrouw heeft er echter een beetje te veel
voorgekweekt. Dus dat zijn inmiddels 84
potten geworden. Misschien als volgende
project tomatensaus?
Ook met de Kosta zijn we uiteraard zeer
druk geweest de laatste maand. De Kosta
app is inmiddels beschikbaar voor IOS
(Iphone), wat iets langer geduurd heeft
dan verwacht omdat Apple het niet echt
makkelijk maakt met alle extra eisen in
tegenstelling tot Android.
Ik wil hierbij onze testers hartelijk bedanken
voor het testen van de App en voor hun
feedback. De volgende update van de Kosta
App, voor Android en IOS zal niet lang op
zich laten wachten en komt met een aantal
nieuwe functies en aanpassingen.

Deze Kosta editie is net als het vorige
nummer een speciale editie, aangepast
aan de huidige situatie. We hopen echter
weer snel een normale Kosta met evenementen, uitjes, greenfee prijzen, etc. te
kunnen publiceren.
Voor wie mijn vorige artikels heeft gelezen
over privacy en gerelateerde thema's, in
deze editie, na meer dan een jaar, eindelijk
Privacy - deel 3. Omdat internetcensuur
de harde realiteit is heb ik me helaas flink
moeten inhouden. Internetcensuur werkt
vandaag de dag echter iets geraffineerder
dan velen zullen denken, misschien een
onderwerp voor een volgend artikel.
Uiteraard in deze editie ook een aantal
gadgets als alternatief voor mensen die
net zoals ik in een beschaafde wereld
aan vrijheid van meningsuiting geloven.
Wat ongecensureerde platforms aangaat
kunt u de Kosta natuurlijk ook vinden op
Telegram en MeWe.
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39.95 €
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Kapitein Alatriste

Heerlijke nieuwe wereld

A. Pérez-Reverte

Aldous Huxley

Het eerste historische avontuur vol actie in de internationaal geprezen Captain
Alatriste serie, met een
Spaanse soldaat die als
huurmoordenaar in het 17e
eeuwse Madrid leeft. Omdat
hij goud nodig heeft om zijn
schulden af te lossen, wordt
kapitein Alatriste betaald
om twee reizigers in een
hinderlaag te laten lopen,
een overval te plegen en de
reizigers te laten schrikken.
“Geen bloed”, wordt hem
verteld.

Ver in de toekomst hebben
de wereldleiders de ideale
samenleving gecreëerd.
Door slim gebruik te maken
van genetische manipulatie,
hersenspoeling en recreatieve
seks en drugs zijn al haar
leden gelukkige consumenten.

Dan komt er een mysterieuze vreemdeling binnen om het
werk te verduidelijken: hij verhoogt het loon, en vertelt Alatriste
dat hij in plaats daarvan de twee reizigers moet vermoorden.
Wanneer de aanval zich ontvouwt, beseft Alatriste dat dit
geen gewone reizigers zijn.

Bernard Marx lijkt alleen
te zijn in het gevoel van
ontevredenheid. Met een
onnatuurlijk verlangen naar
afzondering heeft Bernard een
ondoorgrondelijk verlangen
om zich te bevrijden. Een
bezoek aan het reservaat
voor wilden waar het oude, onvolmaakte leven nog steeds
voortduurt, kan de remedie zijn voor zijn verdriet. Huxley's
ingenieuze fantasie over de toekomst werpt een brandend
licht op het heden en wordt beschouwd als zijn meest duurzame meesterwerk.

ISBN: 9789061123194

ISBN: 9789029084932

Twee Weten Meer Dan Een

Dijk

James Surowiecki

H.M. van den Brink

In dit fascinerende boek verkent de New Yorkse zakencolumnist James Surowiecki een
bedrieglijk eenvoudig idee:
Grote groepen mensen zijn
slimmer dan een paar elite,
hoe briljant ook - beter in het
oplossen van problemen, het
bevorderen van innovatie,
het nemen van verstandige
beslissingen en zelfs het
voorspellen van de toekomst.

Wat we winnen en wat we
verliezen. H.M. van den Brink
vertelt een verhaal over de
veranderende tijden. Collega
Karl is een voorbeeldige
controleur: Zijn professionele
richtlijnen zijn betrouwbaarheid, naleving van principes
en onwrikbare normen. En
net op het moment dat hij
met pensioen gaat, komt hij
niet opdagen.

Met grenzeloze eruditie en in
heerlijk helder proza, schrijft
Surowiecki over uiteenlopende
gebieden als psychologie,
gedragseconomie, kunstmatige intelligentie, militaire geschiedenis en politiek om te laten zien hoe dit eenvoudige
idee belangrijke lessen biedt voor hoe we ons leven leiden,
onze leiders selecteren, onze bedrijven runnen en over onze
wereld denken.

De verteller die de afscheidsrede schrijft en zijn collega
Karl hebben de gasmeters,
thermometers en de weegschalen van de winkeliers aangepast - tot de elektronische
weegschalen werden geïntroduceerd. Maar één persoon
probeerde de verandering tot het einde toe te weerstaan:
collega Karl. Een verhaal over de veranderende tijden, op
een glasheldere manier verteld.

ISBN: 9789025427429

ISBN: 9789025446406
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De Kosta App

RA
TI

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

Laatste artikels, berichten en evenementen.

•

Medische zorg aan de Costa del Sol (+600 adressen).

•

Dienstverleners aan de Costa del Sol.

•

Tv Gids (Nederlandse en Belgische zenders).

•

Golfbanen van Nerja t/m Estepona.

•

QR en streepjes code scanner.

•

Belangrijke telefoonnummers.

•

Sudoku.

•

Kosta Magazine lezen.

•

Alle distributie punten bij u in de buurt en automatisch
bericht wanneer de Kosta bij uw favoriete distributie
punt is afgeleverd.

•

Speciale kortingen en korting codes.

•

Automatische updates zodat u altijd de actuele informatie heeft.

•

Bel en GPS integratie. Zo kunt u met een druk op de knop
dienstverleners bellen of hun locatie in o.a. Google Maps
openen.

Update versie 2.4
Sudoku toegevoegd
Nu ook voor IOS (Iphone)
Verschillende aanpassingen

Beschikbaar op:
https://www.kostanieuws.com
Of zoek op Kostanieuws in de
Google Play Store of
Apple App Store
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Huisdieren ter adoptie

Sarabi

Brian
Leeftijd: 5 weken
Grootte: groot
Ras: Mastin
Geslacht: mannelijk

Leeftijd: 15 maanden
Grootte: middelgroot
Ras: Stafford kruising
Geslacht: vrouwelijk

Mastin Matters
Álora (Málaga)
Tel.: (+44) 7802 877 848

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

http://mastinmatters.org

www.ace-charity.org

Saeta

Nata
Leeftijd: 6 jaar
Grootte: groot
Ras: Galgo
Geslacht: vrouwelijk

Leeftijd: 2 jaar
Grootte: klein
Ras: Europees korthaar
Geslacht: vrouwelijk

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

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

www.ace-charity.org

www.ace-charity.org

Sol

Taylor
Leeftijd: 19 maanden
Grootte: klein
Ras: kruising
Geslacht: vrouwelijk

Leeftijd: 5 weken
Grootte: groot
Ras: Mastin
Geslacht: mannelijk

Triple A
Marbella & San Pedro
Tel.: (+34) 952 771 586

Mastin Matters
Álora (Málaga)
Tel.: (+44) 7802 877 848

https://tripleamarbella.org

http://mastinmatters.org

Hilde
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Flippy
Leeftijd: 5 maanden
Grootte: middelgroot
Ras: kruising
Geslacht: vrouwelijk

Leeftijd: 10 jaar
Grootte: klein
Ras: Bodeguero
Geslacht: mannelijk

Domino Dogs
Álora (Málaga)
Tel.: (+34) 620 651 365

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

www.domino-dogs.com

www.ace-charity.org

Ellie

Ferrero
Leeftijd: 10 weken
Grootte: groot
Ras: Mastin
Geslacht: vrouwelijk

Leeftijd: 2 jaar
Grootte: klein
Ras: kruising
Geslacht: mannelijk

Mastin Matters
Álora (Málaga)
Tel.: (+44) 7802 877 848

Triple A
Marbella & San Pedro
Tel.: (+34) 952 771 586

http://mastinmatters.org

https://tripleamarbella.org

Hulk

Ema
Leeftijd: 3 jaar
Grootte: middelgroot
Ras: Bulldog
Geslacht: mannelijk

Leeftijd: 7 maanden
Grootte: middelgroot
Ras: kruising
Geslacht: vrouwelijk

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

Domino Dogs
Álora (Málaga)
Tel.: (+34) 620 651 365

www.ace-charity.org

www.domino-dogs.com

Copacabana

Lewis
Leeftijd: 3 jaar
Grootte: middelgroot
Ras: kruising
Geslacht: vrouwelijk

Leeftijd: 10 weken
Grootte: groot
Ras: Mastin
Geslacht: mannelijk

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

Mastin Matters
Álora (Málaga)
Tel.: (+44) 7802 877 848

www.ace-charity.org

http://mastinmatters.org

Roger

Carmen
Leeftijd: 8 maanden
Grootte: groot
Ras: Mastin
Geslacht: mannelijk

Leeftijd: 3 jaar
Grootte: middelgroot
Ras: Podenco
Geslacht: vrouwelijk

Mastin Matters
Álora (Málaga)
Tel.: (+44) 7802 877 848

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

http://mastinmatters.org

www.ace-charity.org
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Het Caños Santos klooster

Vrienden hadden ons aangeraden een bezoek te brengen
aan het Monasterio de Caños Santos. “Je rijdt via Ronda
naar Alcalá del Valle en het klooster (monasterio) ligt
daar vlak achter” was hun welgemeend advies.
Dankzij “Tom Tom” en alle concurrenten op dat gebied
heeft men tegenwoordig geen enkele moeite meer om met
bovenstaande eenvoudige routebeschrijving de plaats van
bestemming te bereiken, dat dachten we tenminste.
De eerste kilometers van Marbella naar Alcalá del Valle werden
dan ook moeiteloos en in een straf tempo afgelegd. Enige
wegomleggingen in het iets meer dan 5.000 zielen tellende
dorp waren helaas te veel voor de elektronische navigator.
De bewoners waren gelukkig uiterst behulpzaam en na drie
keer binnen de bebouwde kom hetzelfde rondje gereden te
hebben lukte het ons om de weg naar het klooster op te rijden.
Na ongeveer 5,5 km op de CA-9107 sla je dan links af naar
een landweg waar van verre reeds een grote silo te zien is.
Die kon het dus niet zijn want de Katholieke Kerk zorgt altijd
voor een kwalitatief goede behuizing voor haar personeel.
Er was een groot hek met de woorden Verboden Toegang
en daarnaast een alleraardigst tegeltableau met de Maagd
Maria maar verder geen enkele aanwijzing dat hier in de
buurt een klooster zou zijn.
Ietwat teleurgesteld reden we nog een paar honderd meter
verder over de stoffige landweg midden tussen olijfbomen
en vers omgeploegde akkers tot een tweesprong waar,
voor zover je kon zien, beide paden zich al slingerend in
het glooiende landschap verloren.
Terug naar de CA-9107 dus en ons verder verwijderend
van Alcalá zagen we na 1 kilometer een landbouwer die
bezig was in zijn auto te stappen. Hij glimlachte begrijpend
en zei dat het klooster enigszins slecht was aangegeven.
Bereidwillig reed hij voor ons uit terug tot dezelfde landweg
waar hij stopte en zei dat we hier op de goede weg waren
en dat het klooster slechts een kilometer voorbij de silo, bij
de tweesprong rechts afslaand, aan het einde van dat pad
lag. “Muy bonito y en un entorno impresionante” (heel mooi
en in een prachtige omgeving) waren zijn woorden.
Vervolgens reden we terug naar de tweesprong, sloegen
daar rechts af en kwamen uiteindelijk bij een bord waarop
te lezen was dat we ons doel bereikt hadden. Er was echter
niets te zien maar een verharde weg liep steil naar beneden
en plotseling verscheen tussen het struikgewas en de bomen,
beschut door een rotsachtige muur, het klooster.

Aankomst bij het klooster

verdween tussen het struikgewas waarachter een nauwe
spleet toegang gaf tot een grot waar ook water uit stroomde.
Toen Tello de grot nader verkende ontdekte hij een beeld
van de Heilige Maagd op een soort altaar.
Later bleek dat Maria reeds 800 jaar geleden in die grot
verborgen werd toen de Moren de macht overnamen van
de Visigoten.
Veel religieuze kostbaarheden werden in die tijd naar een
veilige bergplaats gebracht en zodoende kwam Maria in
de grot terecht.
Kort na de ontdekking van Tello werd het beeld naar de kerk
van het nabijgelegen plaatsje Olvera gebracht maar de dag
daarna verscheen het weer in de grot.

Het zag er verlaten uit, alle deuren waren op slot en zelfs
een bordje met openingstijden ontbrak.

Dit onbegrijpelijke voorval herhaalde zich een paar keer tot
de gelovigen de voor de hand liggende conclusie trokken
dat Maria de voorkeur gaf aan de grot.

Volgens overlevering was hier ooit een boer, genaamd Tello
Pascal, in 1512 met een kudde koeien. Een van zijn beesten

Afijn, het is vaak moeilijk de grens te trekken tussen geschiedenis en legende en dat resulteert dan ook vaak in
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In de Grot

Tegeltableau naast ingang grot

prachtige verhalen. Er werd een kapel gebouwd die in
1542 plaats maakte voor een klooster dat onderdak bood
aan Franciscaner monniken. Zowel in de 17e als in de 18e
eeuw werden ingrijpende verbouwingen aangebracht zodat
het nu een allegaartje van bouwstijlen is.

de voornoemde kloof stond half open. Het was kennelijk
door de monniken verder uitgehakt tot een smalle passage
van een meter breed maar zonder lantaarn waagde ik mij,
voorzichtig schuifelend en in het donker tastend, niet verder
dan een meter of tien.

De vierkante toren heeft een achthoekig bovengedeelte
dat eindigt in een rijkversierde koepel. Tijdens de inval van
de troepen van Napoleon werd het beeldje naar Cañete la
Real gebracht om het veilig te stellen voor de vernielzuchtige
Franse soldaten.

Rondom het klooster was er voldoende ruimte om tot bezinning te komen en het uitzicht aan de noordkant van deze
enclave op de Loma de la Cordillera is werkelijk spectaculair.

Het werd echter 100 jaar later vernield tijdens de burgeroorlog en het huidige beeldje in de kerk van Cañete dateert
uit 1938. Het werd gemaakt door de bekende beeldhouwer
en edelsmid José Navas-Parejo met de houtresten van het
oorspronkelijke beeldje.
De hand van het origineel wordt nog als relikwie bewaard en
men zegt dat het hoofd destijds door een jongetje verkocht
is voor 50 pesetas.
We konden dan wel niet naar binnen maar het hek naar

Alhoewel het klooster binnen de gemeentegrens van Olvera
ligt is Alcala del Valle de eigenaar van het geheel. De laatste restauratie vond plaats in 1996 en sindsdien maakt het
klooster deel uit van het historisch erfgoed van Andalusië.
Op 17 en 18 april wordt de 7e editie van de Feria de Espárrago gevierd maar mocht u dat missen dan is de Dag van
de Arbeid op 1 mei ook een mooie gelegenheid om vanuit
Alcala del Valle met de dorpsbewoners de traditionele Romeria (bedevaarttocht) naar het klooster te lopen.
Berry J. Prinsen
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Thuisreis,
met Corona op de hielen

Over twee weken zouden we van
Zuid-Spanje naar huis rijden. Maar
de berichten over het Corona-virus
en de ernst ervan namen snel toe.
Het virus leek na Italië ook Spanje te
gaan overspoelen en het afgelopen
weekeinde van 14/15 maart werd dan
ook een strikte lockdown afgekondigd.
Vrijdags hadden we al gezien dat de
stranden waren afgezet met lint. Je kon
er niet meer op. Alle gelegenheden waar
gespeeld en gesport kon worden, waren
verboden terrein. Ook rond de openbare
toiletten waren linten gespannen. Zo,
dat is menens, dachten we.
Op zaterdag haalden we vaak een
krant van de Tourist Info. Nu was het
hek dicht. Achter het hek hadden ze
stapeltjes kranten neergelegd waar je
bij kon door de tralies heen. Inventief
en zo aardig. Gelukkig was het windstil.
Wij kwamen heel regelmatig bij de
supermarkt voor onze dagelijkse benodigdheden. Parallel aan de toenemende
zorg en dwingender waarschuwingen liep
het aantal beschikbare winkelmandjes
en -wagens snel terug op de vrijdag en
zaterdag net voor de lockdown. Jeetje,
wat een drukte. De inhoud ervan leek
soms wel voor weeshuizen bestemd.
De Roemeen die altijd met zijn schaaltje
voor de ingang van de supermarkt zit,
vond de hoeveelheden belachelijk.
Kennelijk wist hij dat bevoorrading
door leveranciers geen probleem zou
zijn. Hij was echt boos. Typisch dat we
nogal trots hem toonden hoe weinig wij
gekocht hadden.
De berichten in het Spaans die we kregen,
werden bevestigd door de informatie
erover in de Kosta. Duidelijke taal wat
er zou gaan gebeuren. De boel ging op
slot. Zonder geldige reden buiten zijn,
werd verboden.
Op zondag 15 maart dachten we dat het
nog net kon om samen een ommetje
te lopen. De volgende dag mocht het
sowieso niet meer, minimaal 14 dagen. Hoe strak de restricties werden
gehandhaafd bleek al meteen om de
hoek van ons appartementengebouw.
KOSTA 12

Een mondkapje voor onderweg

De politie had een auto staande gehouden en draaide zich ook meteen
om naar ons. Niet verder, ga terug,
naar huis! We hadden bedacht dat we
zouden zeggen dat we brood en eieren
gingen halen bij de supermarkt. Want
dat mocht volgens ons nog wel.
Toen we het zeiden, werd ons streng
uitgelegd (zelfs met wat Engelse woorden
erbij) dat je alleen in je eentje op straat
mocht zijn onder voorwaarde dat je dan
alleen maar naar de supermarkt mocht,
of naar de apotheek of sigaretten mocht
halen. Jawel, Spanjaarden weten wat
een mens in stress soms nodig heeft.
Bij controle moest een bonnetje van het
gekochte aantonen dat je met reden
op pad was. Anders volgde een fikse
boete of zelfs de cel.
Voor Kees z’n onderstel is beweging
noodzakelijker dan voor mij, dus Kees
ging verder en ik liep naar huis, het
hoekje om terug dus.
We konden ons er tevoren geen voorstelling van maken hoe het zou zijn als
je niet (zomaar) naar buiten mocht. Het
was zelfs verboden om in het trappenhuis
op en neer te lopen voor wat beweging
of in de parkeergarage rond te rennen.

Boodschappen splitsten we op in meerdere keren halen. Zolang de politie je
nog niet gezien had, viel de herhaling
van zo’n loopje vast niet op. Kees
deed dan met name op die manier
wat boodschappen en ik kwam er ‘s
middags meestal eenmaal uit om naar
de apotheek te gaan voor de pillen voor
mijn moeder, die in Spanje wel en in
Nederland niet zomaar te krijgen zijn.
Die pillenboodschap splitste ik ook op
zodat ik iedere dag een keer naar de
apotheek kon. Dan naar de een, dan
naar de ander. Er zijn er heel veel van…
Toch keken we ieder apart goed uit
waar we langs gingen. Een confrontatie
met de politie hadden we al gehad en
je wilt niet graag herkend worden of
zo, ook al ben je best legitiem op pad.
We namen zowel de politie als de zaak
heel serieus. Misschien wel vanwege
de strakke handhaving van ze nam de
ernst voor ons met de uren toe.
Vanaf ons huurappartement op de 7e
verdieping was een van de weinige
afleidingen nog om naar beneden te
kijken of er anderen liepen, en hoe
dan. Zonder balkon kon men dat nog
niet eens… Sporten of wandelen was
verboden, ook in je eentje. Lopen met
de hond mocht wel, alleen.

dat de lockdown na 2 weken verlengd
zou worden en misschien zou het nog
veel langer duren.
Ik ging met name de loopband missen
die we in Nederland thuis hebben. Nu
liepen we soms op ons terras achter
elkaar aan heen en weer, rondjes
draaien tot we er duizelig van werden.
Eerst was het nog best grappig. Tot de
lol eraf was. Oefeningen konden we wel
doen maar de normale inspiratie leek
te ontbreken. De belofte van een kop
koffie op een terrasje ergens bijvoorbeeld
dat met sporten en beweging buiten zo
extra verdiend kan voelen…

Leegte waar je ook kijkt

Op maandag zagen we soms nog
mensen die de maatregelen niet kenden of niet wilden weten. Dan keken
we of de politie in de buurt was, wiens
auto’s opvallend vaak heel langzaam
patrouilleerden. In doelloze dagen wordt
zulks best spannend.
Als je een ander tegenkwam ging je
er in een grote boog omheen. In de
supermarkt en in de apotheek. Overal
waren plots strepen getrokken die de
afstand tussen klanten moesten bewaren. Medewerkers waren in plastic
verpakt, mondkapjes voor en handen
bedekt. Contact werd onmogelijk door
plastic schermen die de medewerkers
op veilige afstand van de klant hielden.
Voordat Corona “ook” Spanje binnenviel,
had de supermarkt al voorwaarden bij
de groente- en fruitafdeling geplaatst
voor de klanten. Je mocht niets zomaar
(meer) aanraken om te voelen of iets
rijp was of wel of niet naar de zin. Je
moest plastic handschoenen aandoen
als je iets pakte.
Kees koos van ons meestal het fruit
uit en toen hij een mandarijntje pakte,
rechtstreeks zonder te voelen, kreeg
hij van een andere klant op zijn kop.
Je moet dat met handschoenen aan

pakken! Kees verweerde zich vergeefs
dat hij ander fruit niet aanraakte. Toch
komt zulks zodanig goed binnen, dat
toen we een paar dagen later daar weer
stonden, Kees een klant aansprak die
iets pakte met blote handen. Vriendelijk maar met bittere ernst zei Kees er
wat van.
Het was stil op straat, zo stil. Wonderlijk
te bedenken dat zoveel Spanjaarden
allemaal binnen bleven. Het merendeel
heeft hele kleine woningen zonder
buitenruimte. Hoe zou dat toch gaan:
gezinnen bijeen in een ruimte waar je
eenmaal door de voordeur direct middenin de donkere kleine woonkamer
staat. Bizar en moeilijk lijkt me als je
leven gewoonlijk zich vanwege het
goede weer vooral op straat afspeelt.
We hadden al begrepen hoe het er in
Italië aan toeging natuurlijk. En op dinsdagavond hoorden we geklap buiten.
Onze woning ligt aan de rand van de
stad. We zagen dan ook niet veel maar
hoorden des te meer. Er werd door
velen geklapt. Inmiddels bekend met
het fenomeen uit Italië, klapten we van
ganser harte en luid mee. Ontroerend.
Over twee weken zouden we pas gaan
rijden naar huis, maar het risico was groot

Omdat we ervan overtuigd raakten
dat we weg moesten, besloten we
naar huis te vliegen nu het nog kon.
De grens tussen Spanje en Frankrijk
zou namelijk dicht kunnen gaan. De
auto met al onze spullen erin mocht in
de garage blijven totdat we ‘m konden
halen. Dan zouden we heen vliegen en
terug rijden. We konden nog stoelen
reserveren in het vliegtuig. We kozen
voor de zaterdag. We boekten de vlucht
en waren even gerust.
We volgden het nieuws nauwlettend. De
omvang en ernst van de crisis groeide
met het uur. Net als de te verwachten
duur van de lockdown. Misschien duurde
het wel meerdere maanden voordat we
de auto en de spullen konden halen.
Mark en Wilma (buren van ons uit Nederland die in een naastgelegen plaats
een appartement huurden), hadden al
besloten om dinsdags te vertrekken met
de auto. Anderhalve maand eerder dan
gepland. We hielden nauw contact. Andere kennissen vlogen vrijdag volgens
plan terug, en een Belgisch echtpaar
uit de buurt ging donderdags met de
auto terug naar België.
Op dinsdag besloten we toch met de
auto terug te gaan. Vertrek op donderdag want we moesten onze spullen
nog op- en inpakken. En na maanden
daar te zijn geweest, is dat een kleine
volksverhuizing. Zodra we dan op pad
waren, zouden we de tickets annuleren
zodat de stoelen nog voor anderen beschikbaar kwamen. De mogelijkheid om
KOSTA 13

te vliegen zou niet lang meer duren, en
met de auto over de grenzen trouwens
ook niet…
Mark tipte ons over hun hotel dat ze
geboekt hadden voor de eerste overnachting in Spanje. Wij planden twee
overnachtingen, eentje in Spanje en
eentje in Frankrijk en boekten hetzelfde
Spaanse hotel. Een Belgisch echtpaar
dat in hun appartement bleef, appte ons
een Spaanse verklaring van essentieel
vervoer die we nodig zouden hebben
om in Spanje te mogen doorreizen.
Kees vond een document op het internet
van het ministerie dat ons doorgang in
Frankrijk zou bieden. We hadden er vier
van nodig: eentje voor Kees en eentje
voor mij en eentje voor vrijdag en eentje
voor zaterdag. Mark tipte ons dat het
Spaanse hotel de papieren kon printen.
Gelukkig, want printen kon je nergens
meer natuurlijk omdat alles gesloten
was. Hij had een van de documenten
aan de linker achterruit geplakt, zodat
het meteen zichtbaar was. Dat deden
wij ook.
Donderdagochtend vertrokken we vroeg.
We waren tevreden over ons besluit en
hadden goede moed ofschoon het een
hele rare gewaarwording was om de
stille stad met lege straten uit te rijden.
Op de snelweg reden behalve enkele
vrachtwagens en bestelbusjes slechts
wat campers en caravans voornamelijk
Nederlandse. Kees vond het raar maar
ik kon het niet laten om mijn duim naar
ze op te steken in het voorbijgaan.
Het was zo rustig dat als we iemand
voorbij gingen, we eigenlijk niet eens
het knipperlicht hoefden te gebruiken.
Er kwam toch niemand aan.
Bij vertrek hadden we ons voldoende
bevoorraad voor onderweg met onder
andere brood en veel fruit. Omdat wellicht ook het restaurant van de hotels
dicht zou kunnen zijn, zat de yoghurt
voor ons ontbijt in de koelbox. Voor ‘s
avonds zouden we vast wel een salade
kunnen kopen in een supermarkt niet
ver van het hotel. Meer hadden we nu
even niet nodig.
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Het uitzicht van ons terras

Van Mark wisten we dat we bij de benzinepompen konden tanken voor diesel
en koffie. Normaal is er bij Spaanse
pompstations altijd een horecagelegenheid voor je natje, droogje en goed
verzorgde maaltijden. Daar gingen we
altijd naartoe. Nu was dat alles dicht,
behalve de kassa van het pompstation.
Daar zat nu iemand met mondkapje
voor achter een raam met een luik en
een bak eronder.

altijd zo gegaan zijn? Ze hadden het
toch niet in no time in elkaar geflanst?
Typisch. Er was zelfs een bak zo diep
dat er een dik pak meel of zo onderin
lag als hoge onderzetter. Anders konden
we er niet bij. Niet alleen inventief maar
ook lief waren ze.

We konden er koffie krijgen en naar het
toilet waar simpel maar doeltreffend
goed naar werd verwezen. Soms was
het een beetje kruip-door sluip-door of
alleen het heren toilet beschikbaar, maar
overal was papier en kon je je handen
wassen met zeep. Echt geweldig geregeld voor zulke kleine stationnetjes
in zo’n bizarre tijd waar slechts één
persoon werkte nu. Nergens kwamen
we tevergeefs.

Meestal waren we de enige klanten.
Met lange openingstijden en zo weinig
klandizie was de medewerk(st)er toch
wel heel erg alleen. Als we groetten,
vroegen we ook even of het allemaal
goed ging. Het vriendelijke bevestigende
antwoord verbrak even de werkelijkheid
van de wederzijdse afstand. En aan
de ogen kon je zien dat er een grote
glimlach zat achter het kille mondkapje
toen ik na de groet bij vertrek me nog
even omdraaide en met nadruk zei:
“Salud” (gezondheid). Dat sloeg natuurlijk
nergens op maar het ging om het idee,
en mijn bedoeling kwam over. Zo leuk.

De koffie was in Spanje overal even
heerlijk, zo opvallend. Zou je niet denken
toch bij eenvoudige pompstations? We
verheugden ons steeds op het volgende
bakkie. De koffie werd ons niet zomaar
aangereikt natuurlijk maar werd onder
het luik door in een diepe bak geplaatst.
De bak werd naar ons toe geschoven
en wij konden het eruit halen. Zou dat

Onze aankomst in het Spaanse hotel
midden in een veel te stille stad doorbrak de rust bij de receptie. Er waren
slechts enkele kamers bezet. Onze
documenten die we in Frankrijk nodig
hadden, printte de receptie graag even
voor ons uit. Mark had verteld dat ze
die documenten zelfs gewoon hadden
klaarliggen voor gasten die verder naar

We werden gebeld. Het was het hotel in
Frankrijk waar we onze tweede en laatste overnachting hadden gepland waar
Mark en Wilma ook waren geweest. Ze
moesten onze boeking helaas annuleren
want ze gingen dicht. Opvallend aardig
dat ze ons er zelf over belden in plaats
van het over te laten aan “Booking.
com” die ons er wellicht een mail over
zou hebben gestuurd. Kees vroeg of
zij toevallig nog iets kenden dat nog te
boeken was. Gelukkig konden ze ons
een tip geven en we boekten snel het
andere hotel.

Koffie uit de kelder

het noorden gingen. Dan moesten ze
alleen nog even ingevuld worden. Enfin,
helemaal geweldig die verbondenheid
die je voelt als je allemaal in hetzelfde
bizarre schuitje zit. Wat een service.

had gevraagd om een rustige kamer
(hoe krijg je het voor elkaar om dat te
vragen in deze tijd van stilte) en dat
was deze kennelijk aan de achterkant
van het hotel.

Onze auto kon in de parkeerkelder. Via
een autolift. We moesten ‘m er wel achterstevoren inrijden, want anders kon je
niet bij het bedieningspaneel. Mark had
ons dat verteld want zij waren er twee
dagen eerder geweest. De receptionist
had hem toen geholpen.

We hadden er nog iets kunnen eten
en de volgende dag ontbijt kunnen
gebruiken. Maar Kees haalde lopend
(dat mocht immers in je eentje naar
een supermarkt) twee salades van
een supermarkt in de stad, en verder
hadden we voldoende bij ons.

Ongetwijfeld met de herinnering aan
een Hollander die met zijn grote auto
zich in de lift geen raad had geweten,
benadrukte de receptionist bezorgd
dat we echt beter in de straat konden
parkeren naast het hotel. Maar ja, dan
onderschat je Kees he, want uiteindelijk
moest de receptionist ons wel te hulp
komen maar dat was omdat Kees bij
de P-ingang stond van het verkeerde
hotel. Kees reed de auto keurig achterwaarts de lift in met aan weerszijden
nog hooguit twee centimeter tot de
wand. De garage was nagenoeg leeg.

Omdat we vernamen dat het hotel de
volgende dag dicht zou gaan, meldde ik
beneden dat wij ‘s avonds en ‘s ochtends
niets nodig hadden. De keuken kon wat
ons betreft dus al dicht. Men vond het
fijn dat de gasten meedachten.

De kamer kostte 70 euro en was helemaal top. We hadden er behalve een
koelkastje en koffiemaker zelfs een ruim
terras met twee lounge stoelen. Kees

‘s Avonds om 20 uur hoorden we buiten
geklap. Wij gingen gauw naar het terras
en keken uit over stadse straten met
flats. Uit de ramen hingen mensen en
iedereen klapte. Wij deden mee en
klapten zo hard als we konden. Kees
zag even verderop verlichting van een
woning aan en uitgaan, aan en uit. Misschien was het wel defect maar Kees
ging meteen naar binnen en begon ook
flink te knipperen, aan en uit en aan en
uit. Geklap en geknipper. Kippenvel.

De volgende dag verliep de rit op de
snelwegen weer voorspoedig. Vaak dacht
ik in mijn linker ooghoek te zien dat er
toch een andere auto ons voorbij wou.
Maar nee hoor, dat was het document
dat we op dat raam hadden geplakt
voor de Franse controle.
Nog steeds passeerden we campers
die we al eerder hadden ingehaald. Oh,
daar heb je de Britten weer... Je voelde
een soort verbondenheid met ze. Snel
wegwezen, naar huis nu het nog kon.
Niemand hield ons aan. Mandarijntjes,
appels, noten, druiven, blauwe bessen
en broodjes, boter, kaas en jam aan
boord. Nog eenmaal een heerlijke koffie
in Spanje voordat we Frankrijk binnen
zouden rijden.
Bij het stille pompstation zagen we
een enkele klant. Maar wat deed die
nou? Hij knielde voor de gevel van het
stationnetje... Ach gossie...
Tot onze verbazing zagen we dat hij
hurkte bij een donker gat op kniehoogte.
En daar kwam geluid uit!!
Al gauw bleek dat de pompmedewerker
achter het gat zat. Een donker gat. Je
zag ‘m nauwelijks. Ter bescherming zat
hij dus helemaal in de kelder.
Ook wij gingen graag door de knieën
voor onze voorlopig laatste zalige
Spaanse koffie, en maakten op die
manier terecht een hele diepe buiging.
We konden ‘m niet eens zien eigenlijk,
maar onze groet sloot ik af met een
stevig “Salud !”
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Bij de volgende tolpoort zagen we al
van verre oponthoud. Oei. Een hele
lange rij auto’s. Gelukkig bleken dat
allemaal vrachtauto’s die daar verplicht
achteraan moesten sluiten. In onze rij
stonden maar een paar wagens vóór
ons. Toch schoot het niet op. Aha, Franse
grenscontrole. Veel politieagenten naast
verschillende politieauto’s. Iedereen
werd aangehouden. We zagen dat voor
ons al met papieren werd gewapperd.
De een mocht door, de ander niet en
moest opzij. Kees liet onze papieren
zien met de datum van die dag. Een
blik erop was voldoende. Ga maar door.
Hè fijn hoor.
In Frankrijk sjeesden we net zo lekker
over de limieten heen als in Spanje.
Kennelijk namen wij toch net even vaker
een korte pauze, want we reden steeds
dezelfde lui voorbij. De pauzeplekken
waren wel anders. Hier was geen sprake
van een geïsoleerde medewerker op
een simpel klein stationnetje met luikjes
en diepe donkere bakken.
We konden bij de Franse aires gewoon
bij het pompstation naar binnen lopen
waar van alles te koop was. Hier was
alleen het non-food gedeelte afgesloten
met lint. Ik geloof niet dat er maaltijden
waren. Er was ook een lint bij de rij koffiemachines, erachter langs gespannen.
Er was maar één andere klant en die
was uitgerekend bij de eerste automaat
gaan staan. Niet handig want je kon
alleen naar een van de andere als je
vlak langs hem heen liep. Dat deden
wij niet, dus bleven we wachten tot hij
klaar was. Best gek als je wacht en er
zijn nog wel 6 andere koffiemachines
beschikbaar.
Er was één medewerkster. Van haar
kocht ik nog snoep voor in de auto,
om haar het idee te geven dat we er
niet alleen kwamen voor het toilet. Nou
Jannie, dan voegt zo’n zakje zuurtjes
ook niets toe hoor… Ik weet het.
Voor ons is de overgang van Spanje
door Frankrijk naar huis qua taal altijd
even wennen. De eerste pauze zit het
Spaans er nog zwaar in en dat wordt
bij wijze van spreken pas beter als we
al in België rijden…
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Ruiten pas wassen in België

In ieder geval bedankte ik de medewerkster en we groetten elkaar. Daarna
draaide ik me nog even speciaal naar
haar om. Haar wenkbrauwen zeiden:
Ja? Toen zei ik ferm: Salud. Ze keek
een beetje raar maar glimlachte wel.
Toen ik wegliep, begreep ik al gauw dat
Salud (salut) in Frankrijk gewoon een
groet is, en geen gezondheid. Tjonge,
ik leek wel een soldaat zo.
Toen we er wegreden, zagen we op een
picknickbankje een enkel stel zitten…
hé, dat zijn toch weer die Britten van
het vorige pompstation? Haaaaaai!
Zwaaaaai!
Op de volgende pauzeplek was slechts
één toiletblok met een drietal wc’s
beschikbaar voor iedereen. Kees en
ik liepen naar binnen, gezellig samen.
Kees op de ene en ik op de andere, en
maar kletsen natuurlijk. Ik was toevallig
eerder klaar en tijdens het wassen
van mijn handen bleven we gezellig
in gesprek. Plots vloog de deur open
van de derde wc. Gosh. Daar kwam
een vent naar buiten het voorportaaltje
in. Jeetjemina, er zat dus de hele tijd
iemand naast ons. Hilarisch. En Kees
had het niet eens door, die bleef maar
doorpraten...

De man verdween zo snel alsof hij op
de hielen gezeten werd, en waste niet
eens zijn handen. Heel bizar in deze
tijd natuurlijk.
Mooi op tijd arriveerden we bij het hotel in
Tours. Een eenvoudig maar doeltreffend
hotel. Het extra doel wat getroffen werd,
was het hoofd van Kees. Want boven
het tweepersoonsbed hing een derde
bed aan de muur op ooghoogte. Kees
ging weer lopend naar een supermarkt
voor een salade. Geen probleem.
We kwamen weinig gasten tegen, totdat
ik op de gang van onze derde verdieping
een bekend gezicht zag… Hij sprak me
aan en jawel hoor: Het was die Brit weer.
Hoe was het mogelijk. We maakten een
praatje, wisselden ervaringen uit. Het
bleek een Schots echtpaar te zijn. Ze
hadden nog een lange rit voor de boeg.
Toen we de volgende ochtend naar
de auto liepen, zagen we ze buiten
zitten. Nou, goede reis! En voegden
er grijnzend aan toe: Tot later!
Door de rust op de snelwegen genoten
muggen, vliegen en vlinders vast van
veel meer vrijheid en minder botsingen.
Maar aan onze auto kon je dat niet

zien. Insectenpoep en andere restjes
belemmerden zowat het zicht. Bij het
tanken zorgde ik dan ook voor het
schoonmaken van de ruiten. Eindelijk
een rol voor mij.
Kees rijdt best graag. Dus ik hoefde
slechts af een toe een stukje te rijden.
Aan boord was het soms net een kantoor. Want naast het onderhouden van
warm contact met het thuisfront, had ik
alle tijd voor telefoongesprekken over
mijn driewielfietscampagne.
We gingen na welke pomp we op het
laatst nog konden pakken vóór de Belgische grens en toen we daar waren,
tankten we diesel tot aan de rand. Het
bonnetje bewaarden we goed omdat het
moest aantonen dat we niet in Belgie
zouden hoeven tanken.
De berichten kwamen namelijk steeds
dichterbij dat de grenzen van België op
slot gingen. We begrepen ook dat het
mede veroorzaakt werd door de spotgoedkope brandstofprijzen in België.
Veel Nederlanders gingen daarom nu
de grens over om te tanken en dat werd
niet gewaardeerd.
Ons bonnetje werd zo belangrijk dat
het bijna warm aanvoelde, want we
hadden nog nooit te maken gehad met
de Belgische politie en dat wilden we
ook zo houden.
Wel heel apart in deze wereld van de
huidige risico’s, dat uitgerekend nu het
tankgedrag van Nederlanders ons nog
een spaak in de wielen kon steken.
De ruiten waren weer erg vies, maar
dat hielden we nu met opzet zo om
de Belgen van onze lange reis naar
huis zonder bijbedoelingen te kunnen
overtuigen.
We scheurden verder over de snelwegen richting België. Al gauw zagen we
het bord dat de grens aangaf. Geen
controle, niks bijzonders. Gewoon gas
d’r op en door. Lekker. Bij de eerste de
beste afslag zagen we wel een grote
colonne politie-agenten en -auto’s met
zwaailichten. Iedereen die de afslag nam,
werd aangehouden. Het was druk daar.

Kennelijk waren de Noord-Fransen net
zoals de Zuid-Nederlanders. Zij wilden
natuurlijk ook even heel goedkoop
tanken. Vandaar die fuik.
Verder was er ook in België op de
snelwegen geen politie te bekennen.
De enkele gewone auto’s die er reden,
waren er vast alleen maar om snel naar
huis te kunnen. Pakkans voor wat dan
ook leek nihil. De politie was ongetwijfeld
overal elders in de steden en dorpen
nodig om de genomen maatregelen te
handhaven.
We hadden ervoor gezorgd dat we in
België niet naar de wc hoefden. Tanken
mocht dan wel niet maar we wilden niet
in de buurt van een pompstation gezien
worden eigenlijk. Stel dat ze inmiddels
een grote hekel aan die zuinige of brutale
Hollanders hadden gekregen…
Toch moest Kees plots nodig plassen.
Shit. Jammer. Moet toch gebeuren dan.
Dus bij het eerste bord op de snelweg
dat wees op een restauratie-gelegenheid
reden we naar een klein horecagebouwtje. Het zou open moeten zijn, zei het
bord. Toch hingen er rood-witte linten.
Kees liep ernaartoe. Vanuit de verte zag ik
hem rondlopen op zoek naar een ingang.
Even later zag ik hem hoofdschuddend
richting de bosjes lopen. Alles dicht en
hermetisch afgesloten. Tja, dan word
je toch gedwongen om een bekende
wet te overtreden. Ik was allang blij
dat ik zelf niet hoefde. Jammer dat van
alle hartelijke open deuren onderweg,
uitgerekend de laatste dicht was.
Het was een rare top-down ervaring
als je zo uit het zuiden komt en naar
het noorden rijdt. Overal hadden we
de creativiteit en inventiviteit gezien
om de klant, ook al waren het er maar
een paar, zo gul tegemoet te komen in
hun eerste behoefte van koffie en wc.
Hoe noordelijker we kwamen, des te
slechter de service, net als de smaak
van koffie . Zo bizar want de koffieprijs
groeit juist richting noorden (van 1,20
€ naar minstens 2,50 €) evenals de
salarissen. En daar zitten ze dan, de
Spanjaarden in de krapte van hun

knellende woninkjes, vaak met opa en
oma erbij. Zij kunnen geen kant op...
En wij rijden richting ruimte.
De laatste hindernis zou de Belgische
grens aan de noordkant zijn. De berichten
over het verbod om België in te rijden,
werden luider. Het was dan ook een
opluchting dat er geen sprake was van
moeilijkheden. De grens viel niet eens
op, want we reden zo Nederland binnen.
Ongetwijfeld zouden op de afslagen
net zulke politiefuiken zijn als we bij de
zuid-grens hadden gezien. Maar vanaf
de snelweg zagen we ze niet.
Eindelijk thuis. Binnen en buiten...
ruimte en beweging! We moeten nog
maar afwachten wat het effect van meer
of minder strakke regels is natuurlijk.
Maar nu we in de tamelijke vrijheid van
Nederland zijn, is het de taak om met
z’n allen onze verantwoordelijkheid te
nemen voor elkaar.
We zien zoveel echte solidariteit, om
trots op te zijn. Het virus dwingt tot
omdenken en oh wat voelt dat goed.
Met een lockdown krijg je de kans niet
eens (meer) om elkaar te kunnen helpen.
Wij gaan nog even twee weken niet naar
anderen, geen zus of zwager, zelfs mam
niet. De uitspraak van de minister was
een hele mooie: We houden afstand
maar zijn nog nooit zo dicht bij elkaar
geweest.
Vaak denken we aan de Spanjaarden
die we achterlieten. Gelukkig overweegt
de regering om ook hen te steunen met
een grote gift. Solidariteit op alle fronten.
We hebben elkaar nodig en worden er
echt beter van, ergens.
Toen we de koffers hadden uitgepakt,
zagen we ze liggen. Het tweede setje
sleutels van het appartement, vergeten
om ze achter te laten...

Jannie Bunk van Buuren
(2 april 2020)
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De snelste professionele online
computerhulp bij problemen!
Is er iets mis met uw PC of Laptop (Windows/Mac)?
Ervaar dan het gemak van computerhulp op afstand
via onze vriendelijke ICT experts.
Wij bieden u hulp bij al uw computervragen.

Bel onze Helpdesk nu wij zitten
voor u klaar!

SPANJE: +34 951 386 064
NEDERLAND: +31 (0) 853 015 530
BELGIE: +32 (0) 33 460 108

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

Gepersonaliseerde
kentekenplaten

In één van mijn laatste columns schreef ik over Classic
Cars met een gepersonaliseerde kentekenplaat. Ik kreeg
van enkele Nederlandse deelnemers tijdens een classic
car tour daar vragen over, hoe het mogelijk is dat men
in België met zo’n nummerbord kan rondrijden.
Wel op 15 november 2010 werd in België de Europese kentekenplaat ingevoerd, die bestaat uit 7 karakters waarvan
de meest opvallende zijn:
• Robijnrood opschrift op witte achtergrond.
• Voorafgegaan door het blauwe EU symbool met wit B
teken en 12 gele sterren in een cirkel.
En vanaf 31 maart 2014 mag men in België met een eigen
ofwel gepersonaliseerde kentekenplaat rijden,waarvoor dan
wel 1.000 € extra betaald dient te worden. Ook in de USA,
Duitsland, Oostenrijk, Malta, Polen en in Groot Brittannië,
mag men tegen extra betaling met een gepersonaliseerde
kentekenplaat rijden.

Op de weg in België

Als extra verrassing kan men, voor Britse merken (maar dan
officieus) die gepersonaliseerde plaat ook nog laten uitvoeren
in een historische Britse versie; zijnde een zwarte plaat met
in zilverkleur uitgevoerde letters en cijfers.
Sinds 1 juli 2017 worden in België auto’s ouder dan 30 jaar
geklasseerd als Oldtimers. Komen de auto’s van buiten de
EU, dan geldt de datum van 31 maart 2014. Zijn ze ouder
dan 50 jaar, dan hoeft de autokeuring (APK ) in België, eerst
om de 5 jaar plaats te vinden.
Zo nemen we deel aan de diverse “Classic Car Tours” hier in
Andalusië. In onze “Triumph TR250” van 1968, wel degelijk
een oldtimer, reden we in het voorjaar van 2020 een tour
met de “CCCA Club”.

Koop er twaalf

Voor de start bij “Venta Platero” nabij Coín, zagen we meer
dan 30 auto’s, waarvan vele met een Britse nummerplaat,
sommige waren al niet meer voorzien van het Europese
blauwe EU symbool met de 12 gele sterren. De eerste
tekenen van het gevolg van de Brexit?
Tussen al die wagens ontdekten we een rechtsgestuurde
auto met een groen nummerbord. Bij navraag bleek deze
auto in het Verenigd Koninkrijk te mogen rijden in de lage
emissie zone en op tram- en busbanen. Tussen zoveel
auto’s vielen de nog geen 10 aanwezige “echte” Classic
Cars wel op.
De tour had deze keer een afstand van ruim 80 mijlen en
bracht ons langs, Casarabonela, Ardales, Campillos, Antequera, om bij Venta Antiqua San Antonio, gelegen in het
natuurpark de Sierra de las Nieves aan de A357 ten zuiden
van Ardales / Carratraca, te eindigen. Hier in de Venta, genoten we aan het einde van deze dagtour, in het typische
Andalusische restaurant, van de Spaanse tapas.

Het uitzicht tijdens de tour

Pieter van de Lustgraaf
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De magie
van wijn en spijs combinaties

Bij het combineren van spijs en wijn
is er eigenlijk maar één wet: er bestaat
geen overheersende wet. Rode wijn
bij vis? Er zijn prachtige voorbeelden.
Bovendien is smaakbeleving puur
persoonlijk.
Tim Hanni, een Amerikaanse “Master
of Wine” (de allerhoogste wijntitel in de
wereld die maar circa 500 wijnkenners
na langdurige studie mogen dragen)
heeft er zelfs een wetenschappelijk onderzoek naar gedaan in samenwerking
met verschillende universiteiten waaruit
bleek dat mensen heel verschillende
smaaksensaties ervaren onder andere
afhankelijk van erfelijke kenmerken.
Biefstuk met een ietwat zoete rode wijn?
Als mijn gast er om vraagt schroom ik
niet die te serveren. Als er een roquefort
sausje bij is, ga ik het zelfs proberen!
Kortom vergeet de dogma’s en ga uit
van vrijheid, blijheid bij het combineren
van wijn en spijs. Er bestaan alleen
vrijblijvende adviezen.
Kies één of een combinatie daarvan en
neem daarbij altijd het gehele gerecht
inclusief de sauzen in beschouwing.
De sauzen bevatten immers dikwijls de
dominante ingrediënten. De uitdaging;
de combinatie dient de wederzijdse
smaken te versterken en het beste van
beiden naar boven te halen. De valkuil;
de één overvleugelt de ander.

Kies op basis van “gewicht” en
zoek het evenwicht
Ieder gerecht kent zijn eigen “gewicht”.
Van vederlicht en subtiel van smaak
(schelpdieren), tot vol, romig, intens
en “vet” (gebakken vis met zware saus
op boterbasis).
Het eerste gerecht verlangt een jonge,
frisse, elegante, lichte wijn (verdejo,
sauvingon blanc).
Het tweede een volle vette met meer
rijping en houtopvoeding (chardonnay,
godello) om niet te verdwalen in de robuuste waterval van smaken. Gegrilde
kip wil graag een witte wijn, een lichte,
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Mountain Blanco

gekoelde rode of een rosé in plaats van
een loodzware rode Rioja.

Houd rekening met dominante
specerijen

Streek gerecht/wijn; “Chivo malagueño
al horno” (geit uit Málaga uit de oven).
Licht tot medium body rode wijn zoals
bijvoorbeeld DV van bodega Descalzos
Viejos uit Ronda (grenacha, syrah en
merlot).

Bepaalde kruiden en specerijen kunnen
van grote invloed zijn op het smaakprofiel zoals bijvoorbeeld gember en curry.
Ook de heetheid van een gerecht speelt
vaak een rol. Frisse lichte wijn blust en
zoete wijn verzacht.

Kies op basis van het dominante
aroma

De in opkomst zijnde droge wijnen van
moscatel de Alejandria gaan uitstekend
met pittige gerechten. Ze zijn fris en
hebben een lichtzoete toets “afrutado”.

Kies het dominante aroma bij de dominante druif van de wijn. De pinot noir
druif staat bekend om zijn uitgesproken
aardse karakter, hetgeen bijvoorbeeld
mooi combineert met gerechten en
sauzen waarin paddenstoelen een
grote rol spelen.
“Solomillo de cerdo” (varkenshaas)
met een zoetige saus met abrikoos of
perzik gaat uitstekend met een albariňo
die deze fruittonen hoog in het vaandel
heeft staan.
Streekgerecht/wijn; de beroemde amandel/knoflook soep “ajoblanco” met
“amontillado”, of een “seco aňejo” uit
Málaga, met zijn uitgesproken amandel
en notentonen. Dat gaat overigens ook
heel goed met droge moscatel.

In de mediterrane keuken zijn de
dominante kruiden vooral rozemarijn,
tijm en knoflook. Goed te combineren
met vele “medium body” rode wijnen
uit de streek van tempranillo, merlot,
syrah, grenacha en tintilla de rota en
de in kwaliteit toenemende rosé wijnen.
Streekgerecht/wijn: Callos (pittige kikkererwten met varkensvlees) met droge
witte wijn van moscatel de Alejandria.

Houd rekening met de bereidingswijze
De gebruikte kooktechniek heeft vanzelfsprekend ook grote invloed op het
smaakprofiel. Stomen geeft een verfijnde

Luberri

Castelo

Botani

smaak en aan de andere kant van het
spectrum staan frituren en barbecueën.
Bij oplopende zwaardere smaakprofielen
horen ook dito wijnen.

Een geheel andere strategie is het
zoeken van het contrast. Zoals donkere, pure chocola met een beendroge
tanninerijke rode wijn. Een zware pasta
met kaassaus en een lichte bubbelende
rosé. Of een sterke blauwe kaas als
cabrales met een donkere, stroperige
zoete “Pedro Ximenez”.

De “amontillados”, “oloros” en “creams”
uit Jerez zijn versterkte wijnen en uitstekende begeleiders van kazen met
een hoog smaakprofiel (Torta de Casar,
rijpe Manchego).

Zo kan hetzelfde ingrediënt op verschillende manieren bereid beter worden
gecombineerd met verschillende wijnen.
Zoals “boquerones en vinagre” (ansjovisjes gegaard in azijn) of “boquerones
fritos” (gefrituurd).
“Boquerones en vinagre” gaan goed
met een “fino” of zelfs een “amontillado”,
“boquerones fritos” hebben een hogere
zuurgraad nodig om de vetten te compenseren zoals de droge witte wijnen
van doradilla (Málaga), palomino fino
(Jerez) of pedro ximenez (Córdoba).
Streekgerecht/wijn: “Espeto de sardinas”
(stokje met sardientjes aan houtvuur
gegaard). Lichte witte wijnen met
voldoende zuurgraad van doradilla of
sauvignon blanc, rosé wijnen of hele
lichte, iets gekoelde rode wijnen (romé).

Kies voor het contrast
Bovenstaande richtlijnen beogen allemaal het vinden van harmonie tussen
gewicht, aroma, specerij bereidingstechniek en de wijn.

Kaas, wijn en dessert
Kaas en wijn combineren is een vak
apart mede door de enorme verscheidenheid aan kazen en hun verschillende
smaakprofielen. Een kaasplankje laten
begeleiden door slechts één en dezelfde wijn doet jammerlijk genoeg geen
recht aan de verschillende kazen. Ook
de klassieke rode wijn of port zijn niet
altijd de beste begeleiders.
De traditie van rode wijn is logischerwijs
voortgekomen uit de behoefte om de
resten van de rode wijn bij het hoofdgerecht alsnog op te maken voor de
komst van het dessert en de dessertwijn.
Bij veel kazen is witte wijn echter de
betere oplossing met als stelregel hoe
rijper de kaas hoe langer de (hout)
opvoeding van de wijn (jonge frisse
wijn van chardonnay bij Tetilla, wijn met
houtopvoeding bij Idiazabal).

Voor desserts geldt vooral: kies voor
even zoete of zoetere wijnen.
Het combineren van wijn en spijs
op zoek naar de ware magie, is een
prachtige uitdaging. Bij het uitproberen
van gedurfde combinaties is het soms
vallen en opstaan.

Laat vooral de fantasie de vrije loop!
En als je helemaal de weg kwijt bent;
een “cava” (de Spaanse variant van
champagne) of “vino espumoso” (mousserende wijn) uit de streek combineert
bijna altijd bij alles. En is bovendien
een bruisend, verkwikkend digestief.
Eind goed, altijd goed.
Ron Haarman
www.malagawineguide.com
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Kosta kookt over ...

Zoete aardappelsoep
Bereiding (20 min):

Ingrediënten (voor 2 pers.):
•
•
•
•
•
•

500 g wortels
250 g zoete aardappelen
750 ml groentebouillon
½ grote ui
½ bosje peterselie
1½ eetlepel tomatenpuree

•
•
•
•
•

¼ kopje olijfolie
1 kopje crème fraîche
½ tl geraspte gember
½ tl paprikapoeder
½ el kerriepoeder

1. Schil en snij de wortelen en zoete aardappelen in kleine
blokjes. Hak de ui en peterselie fijn.
2. Bak de ui in de olijfolie in een grote kookpan tot hij glazig
is, voeg dan de tomatenpuree, wortel en aardappel toe
en laat het geheel ongeveer 4 minuten doorbakken.
Roer goed en pas op dat het niet aanbrandt.
3. Voeg de groentebouillon toe en laat het geheel ongeveer
30 minuten sudderen op een matig vuur tot de groenten
zacht zijn.
4. Neem de pan van het vuur en pureer alles met een blender
of staafmixer tot een romige consistentie.
5. Voeg de gember, kerriepoeder, paprikapoeder, crème
fraîche en fijngehakte peterselie toe.
6. Roer het geheel goed door en breng op smaak met wat
peper en zout.

Eet smakelijk!

Ossenhaas met whiskysaus
Ingrediënten (voor 2 pers.):
•
•
•
•
•

1 sjalot
500 g ossenhaas
2 el boter
1 el mosterd
50 ml whisky

Bereiding (120 min):
1. Kruid de ossenhaas rondom met zout en peper.

•
•
•
•
•

200 ml vleesbouillon
2 el ketchup
1 el Worcestershire saus
1 tl Tabasco
150 ml room

2. Doe 1 el boter in een pan en bak de ossenhaas op een
hoog vuur ca. 5 minuten per zijde.
3. Wrijf de ossenhaas in met mosterd, leg hem in een ovenschaal en bak in de oven op 80°C gedurende 1 ½ uur.
4. Bak een sjalot in 1 el boter glazig en blus af met whisky.
Voeg vervolgens de bouillon, ketchup, Worchestershire
saus en Tabasco toe en reduceer het geheel tot de helft.
5. Voeg de room aan de saus toe, laat het geheel kort
doorkoken en breng op smaak met peper en zout.
6. Snijd de ossenhaas in plakjes, schik op borden en giet
de saus er overheen.

Eet smakelijk!
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Indische boter lip

Bereiding (60 min):

Ingrediënten (voor 2 pers.):
•
•
•
•
•
•

1 tl paprikapoeder
1 el citroensap
150 g yoghurt
gember en knoflook
3 tl cayennepeper
1 el garam masala

•
•
•
•
•
•

500 g kippenborst
500 g gezeefd tomaten
1 tl kaneel
1 el honing
150 ml room
1 ui

1. Snij de kippenborst in stukken. Maak een marinade
van 1 el paprikapoeder, 1 el citroensap, 1 el zout, 1 el
yoghurt, 1 el cayennepeper, 1 el garam masala poeder,
1 el gemalen gember en 1 teentje knoflook (geperst).
Meng het vlees met de marinade. Laat het minstens
een uur intrekken. Beter is het een de dag van te voren
te marineren.
2. Verwarm de oven voor op 200 °C boven- en onderwarmte en braad het vlees 25 minuten in een ovenschaal.
3. Hak de ui fijn en bak in een kookpan met 2 el boter tot
hij glazig is. Voeg de gezeefde tomaten, de kaneel, 1
tl zout, 2 tl cayennepeper, 1 stuk gemalen gember en
1 teentje (geperste) knoflook toe.
4. Laat alles 20 minuten sudderen met deksel op en op
lage temperatuur. Roer af en toe.
5. Voeg 2 el boter, de honing en room toe en laat nog
eens 4 minuten sudderen. Haal het vlees uit de oven
en voeg het toe aan de saus, roer het kort door en laat
het 3 minuten sudderen.
6. Serveer met rijst of naan.

Aardbeien mascarpone crème
Ingrediënten (voor 2 pers.):
•
•
•
•
•

125 g mascarpone
125 g kwark
25 g poedersuiker
½ pakje vanillesuiker
½ el citroensap

Bereiding (150 min):
• ½ kopje room
• ¼ zak bevroren aardbeien
• geraspte chocolade

1. Meng de mascarpone met kwark, poedersuiker, citroensap en vanillesuiker.
2. Klop de room stijf en roer het door het geheel.
3. Ontdooi en pureer de aardbeien en voeg eventueel wat
poedersuiker naar smaak toe.
4. Doe een paar lepels van het aardbeien mengsel in wat
schaaltjes en giet dan het kwark mascarpone mengsel
erover.
5. Versier met wat geraspte chocolade.
6. Zet het voor minstens 2 uur in de koelkast.

Eet smakelijk!
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Slakken,
slowfood van de toekomst?

Bourgondiërs onder ons weten dat met
name in Frankrijk de wijngaardslak
prominent op de menukaart prijkt.
Maar wist je dat het kleine neefje van
deze delicatesse – de caracol - ook
in Zuid-Spanje zeer geliefd is? In
Andalusië zijn caracoles namelijk
de herauten van de lente. De zon en
warme temperaturen zijn in aantocht!
Het slakkenseizoen in Andalusië loopt
van eind februari tot half juni. Als je
in deze periode door de straten van
Córdoba wandelt, is de kans groot dat
de kruidige geur van munt je tegemoet
komt. Ieder jaar verschijnen er op de
pleinen en in de straten kraampjes die
een keur aan slakkenhapjes bereiden
en aanbieden. In de middag en gedurende de avond komen duizenden
mensen samen om te genieten van
deze speciale seizoenstapa.
Caracoles zijn een ware gastronomische
traditie in Córdoba en verschaffen veel
gezinnen een goede bron van inkomsten. Naar schatting gaat er gedurende
deze maanden rond de 200.000 kilo
aan slakken de pan in, wat neerkomt
op zo’n 3.000 kilo per dag. Volgens het
Ministerie van Landbouw verorbert de
Spanjaard op jaarbasis gemiddeld 400
gram slakken. Dat is in totaal zo’n 18
miljoen kilo per jaar.
De Spaanse segrijnslak – in het Frans
petit gris – is samen met zijn Franse neef
het meest geliefd in de gastronomie.
Er zijn in Andalusië slakkenboerderijen
voor lokale productie, maar die moeten
opboksen tegen goedkopere concurrentie uit onder andere Noord-Afrika
en Oost-Europa.

Taza de caracoles
Bestel je een taza de caracoles – een
beker of glazen kommetje met gestoofde slakken- dan is geen een recept
hetzelfde. Ieder stalletje en elk dorp
kent zijn eigen geheime ingrediënten.
In Córdoba serveert de een de caracol
in een stevige bouillon met munt, terwijl
de ander de grotere variant, die cabrillas, heet in een pikante rode saus met
veel cayennepeper opdient. Natuurlijk
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Heerlijke gourmet slakken

mag knapperig brood om te dippen
niet ontbreken. In Málaga serveren
veel bars en restaurants de slakken in
een traditionele pittige amandelsaus.
Riogordo, een stadje in het binnenland
van Axarquía, eert de slak ieder jaar
met de “Día del Caracol”. Tijdens deze
feestdag die begin juni plaatsvindt,
verdwijnt er zo'n 500 kilo caracoles in
een speciale bouillon met veldkruiden,
anijs, laurierblad en sinaasappelschillen.
Behalve stoven in saus kun je slakken
ook grillen, toevoegen aan een konijnenschotel of deel laten uitmaken van
een rijkgevulde paella. Natuurlijk kun
je verse exemplaren thuis bereiden,
maar dat is bewerkelijk en kost veel tijd.
Vandaar dat Spanjaarden liever buiten
de deur van de delicatesse genieten
en direct van de gelegenheid gebruik
maken om onder het genot van een
goed glas even gezellig bij te praten.
Of ze kopen caracoles uit blik of uit de
diepvries die klaar zijn voor gebruik.
Slakkenvlees is stevig en zeer mager.
De smaak is kruidig tot licht fruitig.
Het hoge eiwitgehalte is goed voor de
ontwikkeling van spieren, waar topsporters bijvoorbeeld veel baat bij hebben.
Grote hoeveelheden calcium en fosfor
zorgen voor sterke botten en tanden.
Daarnaast gaat het hoge ijzergehalte
bloedarmoede tegen.

Vergeten voedsel?
In een vergeten grot op de Griekse Peloponnesos zijn aanwijzingen gevonden
dat de mens 12.000 jaar geleden al
slakken at. Van de Romeinen is bekend
dat ze de eerste kwekerijen hadden.
Daarnaast zijn uit die tijd diverse exquise
recepten bekend.
In de middeleeuwen bereikte de consumptie een hoogtepunt. Dit had vooral
te maken met het feit dat slakken, in
tegenstelling tot vlees, tijdens de vastenperiode niet verboden waren. Na
deze bloeiperiode verdween de slak
even van tafel, maar dankzij politicus
en fijnproever Charles-Maurice de Talleyrand maakte de delicatesse in de tijd
van Napoleon een glorieuze comeback
in heel Europa.
Slakken hebben altijd deel uitgemaakt van
ons voedingspatroon. Nu de consumptie
van vlees en vis onder vuur ligt, gaan er
geluiden op om de caracol prominenter
op de kaart te zetten. Het kan namelijk
een uitstekende vleesvervanger zijn. En
een lekkere bovendien. Maak het mee
in Córdoba en probeer daar eens zo’n
heerlijke taza de caracoles!
Kima Lustig

Kosta Trends

Verse kruiden

De baard

Zelf uw eigen kruiden groeien in de keuken blijft een trend en het wordt steeds
makkelijker. De Ambient Herbs van
WMF heeft een ingebouwd water
reservoir met zelfbewateringssysteem
(voor minimaal 4 dagen), een water
niveau indicator, geïntegreerde LED
verlichting en hij ziet er ook nog stijlvol
uit. Belangrijk om te weten is dat de LED
verlichting geen groeilampen zijn dus hou
hier rekening mee bij het uitzoeken van een geschikte plaats.

De baard is weer terug. En met veel
gesloten kappers is het zelf doen ook
een trend geworden. Wat uiteraard
tot veel frustratie onder de vrouwen
leidt, met wasbakken en vloeren vol
met haar. Maar hier is een oplossing
voor. Met de BeYself Barba Delantal
wordt al het haar opgevangen, zo
blijft uw badkamer haarvrij, en kunt u
de haren makkelijk in de vuilnisbak gooien.
Dit voorkomt tevens verstoppingen in uw wasbak.

Verkrijgbaar bij o.a.: www.amazon.es & www.mediamarkt.es
Zoekterm: WMF Ambient Herbs

Verkrijgbaar bij o.a.: www.amazon.es
Zoekterm: BeYself Barba Delantal

Cool bar

Meer glas

Producten die meer kunnen zijn altijd
populair. Wat dacht u van een hippe
cocktailtafel die tegelijkertijd een
koelbox is. Met de Cool bar van
Keter kunt u uren lang genieten in
de tuin of op uw terras, relaxed zonder dat u hoeft op te staan voor een
lekker koud drankje. Tenminste totdat
al uw ijs is gesmolten. Hij is gemaakt van
duurzaam, weerbestendig hars en verkrijgbaar
in verschillende stylen, kleuren en grootte.

De populariteit van plastic producten
neemt sterk af en glas komt weer
terug. Dit vooral bij producten die met
levensmiddelen in aanraking komen.
WMF heeft een grote selectie van
hoogwaardige glazen flessen waarmee
u zonder slecht geweten uw water kunt
serveren en in de zon laten staan zonder
het risico van microplastic en andere schadelijke stoffen. Ze
zijn tevens verkrijgbaar met leuke extra's zoals een aardbei
houder voor wie wat aparts wil.

Verkrijgbaar bij o.a.: www.amazon.es
Zoekterm: Keter Cool bar

Verkrijgbaar bij o.a.: www.amazon.es
Zoekterm: WMF Jarra

Water fontein

Tuinieren

We doen graag altijd wat extra's voor
onze hond of kat. Waarom ze niet
blij maken met een waterfontein
waaruit ze kunnen drinken in plaats
van een saaie kom of schaal. Met
een drinkfontein blijft het water langer
vers omdat het constant in beweging
is, en er zijn verschillende exemplaren
te krijgen met extra's zoals waterfilters die
de kwaliteit van het water verbeteren. Ze zijn onder de dierenliefhebbers zeer populair en bijna overal te verkrijgen.

Tuinieren blijft populair en uiteraard ook
de producten die het u nog makkelijker
maken, zoals bij het graven van een
kuil om uw plant in te zetten. Dit vooral
hier aan de Costa del Sol waar de
grond in het algemeen wat "harder"
is en meer stenen bevat. Voor wie
een boormachine heeft is een spiraal
boorkop een makkelijke oplossing om
snel veel kuiltjes te graven. En nog een
voordeel is dat ze altijd de juiste maat hebben.

Verkijgbaar bij bijna alle dierenwinkels
Spaanse naam: Fuente (bebedero) para mascotas

Verkrijgbaar bij o.a.: www.amazon.es en sommige "viveros"
Zoekterm: Broca ahoyador of Broca Espiral

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

TvGids

De meest bekende en bekeken Nederlandse en Belgische zenders
Maak en print u eigen TV Gids in een paar klikken

WWW.KOSTANIEUWS.COM/TVGIDS/
(+34) 606 058 801

WEBSITE LATEN MAKEN?
Vanaf € 369
Een professionele website met alles wat
nodig is.
Makkelijk zelf aan te passen
100% Responsive
Geen kunstmatige limieten
SEO+
Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.
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www.kostaweb.com

Gadgets & tips
van de maand mei

Steam

MeWe

Steam is al jaren lang bekend als de ultieme plek om
computerspellen te kopen en
te spelen.

Voor wie privacy en rechten
nog belangrijk zijn is MeWe
het populaire alternatief voor
Facebook.

De tijd van CD's en DVD's is
allang voorbij. Muziek, video's
en uiteraard ook computerspellen en software worden
vandaag de dag bijna allemaal online gekocht en verkocht.

MeWe is op vele gebieden
qua functionaliteit hetzelfde
als Facebook, dus voor degenen die weten hoe Facebook
werkt is MeWe geen probleem want er moet weinig nieuws
geleerd worden.

Van bekende titels zoals Borderlands3 & GTA5 tot spellen van
"Indie developers" (kleine teams van ontwikkelaars), alles is
op Steam te vinden. Zelfs voor mensen die niet echt houden
van traditionele computerspelletjes is er volop te vinden.
Behalve dat Steam regelmatig komt met zeer interessante
aanbiedingen en soms wel met kortingen tot 90% op spellen,
maakt het het spelen van spelletjes op de computer ook
super makkelijk. Geen lastige installaties meer. Een paar
keer klikken, spel downloaden en Steam installeert het voor
u. Ook updates gaan via Steam volledig automatisch.

In tegenstelling tot Facebook maakt MeWe geen gebruik van
reclame om geld te verdienen maar biedt de mogelijkheid
om tegen betaling extra diensten te gebruiken. Los hiervan
is MeWe ook zonder betaling prima te gebruiken, want de
extra's blijven extra's en zijn niet echt nodig.
Ook heeft MeWe een chat functie en een app voor Android
en IOS (net zoals Facebook). Het grootste verschil hier is
echter dat je bij MeWe maar één app nodig hebt en deze
niet om een waslijst van toestemmingen vraagt.

Website: https://store.steampowered.com/

Website: https://mewe.com/

Signal

Sky Map

Signal is het best te vergelijken met Whatsapp. U kunt er
mee bellen, berichten sturen
en videogesprekken houden.

Vliegt daar een UFO boven
uw huis of is dat een planeet,
satelliet of ster? Met deze app
kunt u dat uitzoeken.

Wat Signal nog beter maakt
is dat het ook beschikbaar
is voor Windows, Linux en
MacOS. Zo kunt u dus makkelijk met uw vrienden en familie in contact blijven zonder
smartphone en met alle voordelen van een computer en
groot toetsenbord.

Het kan uiteraard ook een
vliegtuig of een drone zijn
maar daar hebben we weer
een andere app voor nodig.

Nog beter wordt het als we naar privacy kijken, en het feit
dat Signal als standaard gebruik maakt van end-to-end
encryptie. Dat betekent dat uw gesprekken privé blijven.
Sterker nog, dit maakt het zelfs voor Signal onmogelijk om
bij u mee te lezen. Signal voldoet volledig aan de GDPR,
en aan wat we mogen verwachten wanneer we een chatapp gebruiken. Hetzelfde is helaas niet te zeggen over die
andere app.
Website: https://signal.org/

Met Sky Map kunt u zien waar planeten, satellieten en sterren
zich op het moment bevinden. De app werkt met GPS en
realtime gegevens. Zo kunt u te allen tijde zien waar een
bepaalde planeet of ster zich bevindt, ook als u hem niet
met uw ogen kunt zien.
Ziet u een ster aan de hemel en bent u benieuwd welke dat
is? Open de Sky Map App, houd uw telefoon in de juiste
richting en u kunt het zien.
Sky Map is gratis echter is er helaas geen IOS versie.
Te vinden in de Google Play Store, zoek op: Sky Map

De producten op deze pagina worden door de redactie persoonlijk gekozen en worden in geen enkele vorm gesponsord.
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Privacy (deel 3)

Er is veel veranderd en naar boven
gekomen sinds mijn laatste 2 artikels
over privacy van 2018. Ook hebben we
inmiddels een schokkend antwoord
mogen krijgen op de vragen die ik
stelde in mijn artikel van juli 2019 met
de titel "Worden we afgeluisterd?"
Data collectie is inmiddels zeer lucratief
geworden en er is veel mee te verdienen. We kunnen zelfs zeggen dat
er momenteel sprake is van controle
kapitalisme.
Om hier een voorbeeld van te geven
kunnen we b.v. Facebook nemen. Ze
weten wat u leuk vindt, hoe lang u
naar een bepaalde post kijkt, waar u
op klikt, hoe vaak u het gebruikt, wat
voor foto's u erop zet, enz. Ook wordt
gebruik gemaakt van geavanceerde AI
algoritmes die emoties en objecten in
foto's kunnen detecteren.
En natuurlijk mogen we ook niet vergeten dat wanneer u met uw vrienden
via Facebook praat deze informatie
ook verwerkt wordt. Alhoewel hoogst
waarschijnlijk niet door mensen maar
door een AI systeem.
Ongeacht de data schandalen en de
rechtszaken die de laatste jaren hebben
plaatsgevonden, laten we ervan uit
gaan dat deze data anoniem worden
opgeslagen, ofwel zonder uw privé
gegevens en dus compleet legaal. Dus
wanneer uw privé berichten worden
bekeken door het systeem en u spreekt
bv. over "naar Spanje gaan" wordt er
alleen iets opgeslagen zoals "reizen".

Hetzelfde geldt uiteraard voor andere
onderwerpen zoals bv. "eten bestellen"
reclame, die uiteraard vele malen effectiever is wanneer u trek heeft.
Ook niet te onderschatten is dat Facebook 2.45 miljard actieve gebruikers
heeft. Dus we hebben het over een
onvoorstelbare hoeveelheid data. Dit
betekent natuurlijk ook dat Facebook
snel veel ervaring kan opdoen met dit
soort marketing technieken. Hoeveel ze
weten en hoe makkelijk ze u kunnen
beïnvloeden blijft echter de vraag.
Ook is het zeer eenvoudig voor Facebook
om de trend van de volgende maand
te voorspellen. Of zelfs te voorspellen
wie de verkiezingen gaat winnen, zelfs
voordat mensen gaan stemmen.
Nu wil ik niet zeggen dat ze dit doen,
maar met alle data die ze hebben is
dat zeer wel mogelijk.
Als u denkt dat dat nog niet genoeg
data zijn, vergeet dan niet dat Whatsapp
en Instagram ook van Facebook zijn.
En daar houdt het niet bij op. Ook
websites die u bezoekt, die "Facebook
plugins" gebruiken moet u mee tellen.
Zo hebben meerdere websites "vind ik
leuk" tellers of een "plugin" waar je de
laatste Facebook berichten kunt zien.
Deze communiceren met Facebook.
Dus wanneer u deze websites bezoekt

weet Facebook dat ook. Echter niet
boos worden op de eigenaren van deze
websites. De absolute meerderheid weet
dit niet en denkt, "aha dat is leuk" en niet
"oh ik ga eerst eens even deze extreem
lange privacy verklaring doorlezen en
dan een half uur met mijn advocaat
overleggen aangezien ik de helft van
de juridische termen niet begrijp".
Nu zijn deze data uiteraard niet toegankelijk voor de kleine adverteerder die
reclame op Facebook maakt. Hiervoor
heeft u waarschijnlijk een persoonlijke
afspraak nodig met de CEO Mark, en
uiteraard een grote zak met geld.

Derde partijen
Al deze data kunnen en mogen door
Facebook aan derde partijen gegeven
worden. En Facebook neemt geen verantwoordelijkheid voor wat deze derde
partijen met deze data doen.
Uiteraard kunnen ze (als ze dit al niet
doen) deze data ook voor zeer veel geld
verkopen. En omdat er dagelijks meer
dan genoeg nieuwe data bij komen, is
dit een zeer lucratief zakenmodel.
Voor wie dit allemaal nog een beetje ver
weg klinkt, kan ik alleen maar zeggen:
lees eens de privacyverklaring.

Met al deze gegevens samen kan
Facebook met een zeer hoge waarschijnlijkheid voorspellingen doen. Zoals
b.v. wanneer u naar Spanje gaat, of u
met het vliegtuig wilt gaan, uw budget
en wanneer u in de stemming bent om
een vliegticket of vakantie te boeken.
Vooral "wanneer u in de stemming
bent" is marketing technisch extreem
belangrijk en zeer veel waard. Zonder
te veel op de marketing aspecten in te
gaan, kan een advertentie op het juiste
moment de kans dat er op geklikt word
met meerdere duizendmaal toenemen.
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Hoeveel weet Facebook over u?

Facebook is klein
Vergeleken met Google is Facebook
maar een kleine jongen op de data
markt. Wat Facebook aan data heeft
vermenigvuldigd met een miljoen is
ongeveer de hoeveelheid data die
Google heeft.
Nu denken de meeste mensen bij Google
waarschijnlijk aan een zoekmachine,
maar Google is veel meer. De lijst van
bedrijven die gekocht zijn door Google
is te lang om op deze pagina te zetten.
Om maar een paar dingen op te noemen: Youtube, Android, reCaptcha,
VirusTotal, Gmail, Chrome & Picasa
zijn allemaal van Google.
Ook niet onbelangrijk om te melden is dat
meer dan 90% van alle websites gebruik
maken van Google Analitics. Dit is te
vergelijken met de "Facebook plugin".
Wat ook niet vergeten mag worden zijn
de "Smart" producten van Google, zoals
de Google Home & Nest. Ook niet uit
te sluiten is dat Google data krijgt van
bedrijven die bij Google intern begonnen
en daarna onafhankelijk zijn geworden.

Pokemon Go
Het zeer populaire spel voor de smartphone "Pokemon Go" is ontwikkeld
door het bedrijf Niantic. Niantic werd
opgericht als een interne startup in
2012 bij Google en werd in oktober
2015 onafhankelijk.
In het kort, het spel gaat erom dat
je buiten rondloopt om Pokemons
te vangen. Deze Pokemons kunnen
overal zijn, en het is dus nodig dat je
bv. de stad in gaat of een park bezoekt
als je ze allemaal wilt vangen. Dit spel
maakt van AR gaming een GPS om dit
mogelijk te maken.
De makers van dit spel (app) verdienen
op twee manieren geld. In-app-aankopen en regionale partnerschappen. De
app is inmiddels gratis. En we kennen
allemaal wel het gezegde "je krijgt niets
voor niets".

Wat houden de regionale partnerschappen in? Ok, er is een spel dat letterlijk
controleert waar mensen naar toe
gaan om bv. een zeldzame Pokemon
te vangen. En de makers van dit spel
controleren waar deze Pokemons zich
bevinden. U zou het kunnen raden. De
zeldzame Pokemons en de interessante
locaties in het spel bevinden zich bij
hun regionale partners.
Uiteraard kost het ontwikkelen van zo`n
spel en de technologie die gebruikt
wordt veel geld en moet er natuurlijk
winst gemaakt worden. Maar waar ligt
de grens? Het is natuurlijk duidelijk dat
de data die door dit spel verzameld zijn
veel geld waard is. Wat er mee gebeurt
en gedaan wordt blijft echter de vraag.
Als u toevallig ook Pokemon Go heeft
gespeeld en u in die periode veel bij
Starbucks bent geweest, weet u nu
tenminste dat dit geen toeval is. Want
dat was een van de bekende partners.

Person of Interest
De hoeveelheid aan data is letterlijk
onvoorstelbaar. Het gaat inmiddels
zover dat science fiction series zoals
"Person of Interest" niet echt meer in de
science fiction categorie passen want het
is inmiddels meer dan mogelijk. Of het
gedaan wordt is natuurlijk een andere
vraag. Maar dat we de technologie (met
eventueel een paar uitzonderingen) en
de data hebben is een vaststaand feit.
Voor wie de serie nog niet gezien heeft is
dit een echte aanrader. 103 Afleveringen
en o.a. te vinden op Netflix.
Wat er nog meer achter de schermen
gebeurt daar kan ik alleen maar vraagtekens bij zetten. Het begint allemaal
een beetje op science fiction te lijken.
Hoelang nog totdat we thuis allemaal
zo'n robot hebben die de was doet en
voor ons kookt zoals in de film IRobot?
Een vraag blijft echter zeer belangrijk.
Hoeveel data is te veel data? Of nog
specifieker: hoeveel data mag een particulier bedrijf van de wereldbevolking
hebben? Hoeveel macht heeft Google?

Zullen ze deze macht nooit misbruiken?
Gaan ze er verantwoordelijk mee om?

Nog meer data
Met de komst van de zelfrijdende voertuigen zal deze hoeveelheid data de
komende jaren alleen maar toenemen.
Auto's vol met camera's bieden zoveel
extra kostbare data dat ze eigenlijk gratis
zouden moeten zijn aangezien de data
waarschijnlijk meer geld opleveren dan
wat de auto waard is.
Het is tevens niet onvoorstelbaar dat op
medisch gebied er ook de intentie is om
meer data te verzamelen. Zoals Google
reeds doet met Project Nightingale.
De mogelijkheden met deze hoeveelheid
aan data zijn onvoorstelbaar. Vooral als
de 4 grootste firma's (Microsoft, Apple,
Amazon en Google) deze data delen.
Als u om 3 uur 's nachts naar buiten
gaat, op een afgelegen plek gaat staan,
en een wind laat is het niet onwaarschijnlijk dat een van deze 4 firma's dit
weet. Laten we ervan uit gaan dat deze
bedrijven dit niet doen, en dat het niet
zo erg is. Het blijft echter wel een zorg
dat ze dit kunnen en de mogelijkheid
hebben. Er zijn veel bekende gevallen
van corruptie en misbruik onder deze
bedrijven zodat enig wantrouwen wel
gerechtvaardigd is.

Geef anderen een kans
Dat deze bedrijven zo groot en machtig
zijn geworden is gedeeltelijk onze eigen
schuld. We hadden allemaal een Linux
smartphone kunnen hebben, maar
als niemand die koopt, dan wordt dat
natuurlijk niets.
Als we in plaats van slechts 4 bedrijven
al onze data te geven deze verspreiden
over veel kleine bedrijven stimuleren we
nieuwe ideeën en technologieën. Tevens
creëren we hiermee automatisch meer
privacy omdat het kleinere aantal data
niet interessant genoeg is.
Ron Kuijsters T.
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Het plannen en afwikkelen
van nalatenschappen naar Nederlands recht

Het plannen en afwikkelen van nalatenschappen naar
Nederlands recht vergt een goede kennis van het
Nederlandse erfrecht. Het Nederlandse erfrecht is in
verhouding tot het erfrecht in andere Europese landen
uniek te noemen.

Inleiding
Nederlanders mogen op grond van het Nederlandse erfrecht
voor een groot deel zelf bepalen hoe de inhoud van hun
testament moet luiden.
In andere Europese landen is deze vrijheid er vaak niet.
Denk alleen maar aan het Nederlandse langstlevende testament: in vrijwel geen ander land in Europa kent men een
gelijksoortig testament.
Van belang is dat men zich realiseert dat naar Nederlands
recht bij de afwikkeling van de nalatenschap van de eerste
echtgenoot al voorgesorteerd kan worden op de afwikkeling
van de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot
(nalatenschapsplanning).

De wettelijke instrumenten voor het opmaken van
testamenten
Wél is het zo dat in de Nederlandse wet regels staan die
men moet volgen bij het opmaken van een testament.
In de Nederlandse wet zijn namelijk een aantal “instrumenten”
opgenomen, en alleen deze wettelijke instrumenten mogen
door de testateur worden gebruikt.
Om te weten welke van deze wettelijke instrumenten men
bij het opmaken van een testament moet of kan gebruiken
moet men iemand inschakelen die kennis heeft van het
Nederlandse erfrecht, zoals een Nederlandse notaris.
In veel andere Europese landen (o.a. Spanje) is de inhoud
van het testament vaak veel simpeler omdat een groot deel
van de inhoud al door de wet wordt bepaald.

De langstlevende echtgenoot mag na overlijden van
wederhelft nog (andere) keuzes maken
In Nederland komt het regelmatig voor dat een echtpaar op
advies van de Nederlandse notaris gelijkluidende langstlevende testamenten maakt waarin wordt opgenomen dat de
langstlevende van hen beiden de échte beslissingen nog
kan maken ná het overlijden van de eerste echtgenoot. Pas
dan weet de langstlevende immers de exacte samenstelling
en omvang van de nalatenschap en welke erfbelastingvrijstellingen en tarieven er op dat moment gelden (zowel in
Nederland als in Spanje). Op dat moment is er ook een beter
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zicht op de toekomst (moet deze langstlevende worden
opgenomen in een zorginstelling?) en op de situatie bij het
overlijden van de langstlevende.
De langstlevende zal dus ná het overlijden van de echtgenoot de juiste keuzes moeten maken. Het maken van
die keuzes betreft “nalatenschapsplanning”; dit terwijl “het
afwikkelen van een nalatenschap” meer de suggestie wekt
dat het alleen gaat over het afwikkelen van formaliteiten.

De langstlevende maakt geen andere keuzes
Om de juiste keuzes te maken moeten er voor de langstlevende diverse scenario’s worden “doorgerekend”. Als dat niet
wordt gedaan kan het zijn dat men uit onwetendheid geen
van de hoofdregel afwijkende keuzes maakt. De hoofdregel
luidt dat alle bezittingen toekomen aan de langstlevende
echtgenoot en dat de kinderen hun erfdeel krijgen in de vorm
van een vordering op de langstlevende ouder.

Soms beter afwijken van de hoofdregel
• Het is echter maar de vraag of het in alle gevallen wel
zo verstandig is om niet af te wijken van de voornoemde hoofdregel, vooral als de langstlevende in Spanje
woont of een tweede woning heeft in Spanje. Enkele
voorbeelden hiervan zijn:
• De langstlevende is al op flinke leeftijd en het reeds
na het eerste overlijden doorschuiven van bezittingen
naar de kinderen is een logische keuze, bijvoorbeeld
omdat de langstlevende naar een Nederlandse zorginstelling moet en dit een hoge eigen bijdrage (deels)
kan voorkomen;
• Het reeds aan de kinderen toebedelen van de Spaanse
bezittingen in plaats van aan de langstlevende echtgenoot voorkomt dat de kinderen bij het overlijden van de
langstlevende echtgenoot (weer) een nalatenschap in
Spanje moeten afwikkelen;
• Als de eerste echtgenoot overlijdt op het moment dat
deze echtgenoot al meer dan tien jaar weg was uit
Nederland, kan al het Nederlandse bezit zonder heffing
van Nederlandse én Spaanse erfbelasting aan de (in
Nederland woonachtige) kinderen worden toegedeeld.

Het niet maken van de juiste keuze kan een gemiste
kans zijn
Het standaard afwikkelen volgens de hoofdregel van het
langstlevende testament moet geen automatisme zijn.
“Nalatenschapsafwikkeling” mag niet slechts het simpelweg
afvinken van formaliteiten om bezittingen op naam van de
langstlevende te stellen inhouden. Maar dat is wel wat er in

Spanje vaak standaard gebeurt bij de afwikkeling van een
nalatenschap naar Nederlands recht door de Spaanse gestor
of de Spaanse abogado, simpelweg omdat zij niet weten
wat er allemaal mogelijk is op basis van het Nederlandse
wettelijke systeem. Bij de afwikkeling van de nalatenschap
van de eerste echtgenoot kan/moet vaak actief worden
geadviseerd over de diverse mogelijkheden en kan er
voorts worden gepland met het oog op het overlijden van
de langstlevende echtgenoot.

Schakel eerst de Nederlandse notaris in!
Een Nederlandse notaris kent de keuzemogelijkheden die het
testament en de Nederlandse wet bieden bij de afwikkeling
van de eerste van de echtgenoten. Deze notaris kan de
diverse scenario’s aan u voorrekenen en met u doornemen.
De keuzemogelijkheden moeten uiteraard ook worden
getoetst aan de Spaanse erfbelastingregels. En wellicht
ten overvloede: voor het opnemen van de juiste keuzemogelijkheden in uw testament moet u natuurlijk ook bij de
Nederlandse notaris zijn.

Een goede planning bied zekerheid
mr. J. Tromp & mr. R. Zanardi
www.erfrechtinspanje.nl
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Dr. Beate Abraham-Nilsen
•
•
•
•
•

Algemene geneeskunde
Oor-, neus- en keelspecialisten
Kleinschalige chirurgie
Esthetische Geneeskunde (Botox & Vullers)
Psychologie (online)

952 836 377
CC Elviria, of. 2, 29604 Marbella
info@clinicanormed.com - www.clinicanormed.com

Uw assistent in Spanje
Helaas wordt er in het zuiden van Spanje nog maar
weinig Engels gesproken waardoor het regelen van de
kleinste dingen haast onmogelijk is.
Naast de taalbarriere is er ook een cultuurverschil en
een bureaucratie die het erg lastig maken om je benodigde papierwerk op orde te krijgen.
Wij zijn de oplossing om u verder te helpen.
Wij vertalen.
Wij gaan met u mee.
Wij hebben connecties.
Wij weten de weg.
Wij bieden u de mogelijkheid om voor u een oogje in
het zeil te houden!

Jeroen (+34) 657 096 148
María José (+34) 654 996 449

www.spanjeassistent.nl
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Horoscoop
voor de maand mei

Stier

Maagd

Steenbok

Het vertrouwen in uw kunde neemt deze
maand behoorlijk toe dus definitieve
stappen kunnen gezet worden. In welke
richting dat moet u volgens de sterren zelf
beslissen. Ga u echter niet te buiten aan
onverantwoorde uitgaven, dat deed u al
voldoende tijden de afgelopen kerstdagen.
Nieuwe relaties komen het gevoelsleven ten
goede dus zoek het vooral in die richting.

Indien u een verandering wilt aanbrengen
in de huidige toestand moeten er minstens
twee mouwen opgestroopt worden. Vergeet
niet dat Vissen zeer moeilijk samengaan
met het sterrenbeeld Maagd dus gooi
in de toekomst uw hengel maar ergens
anders uit. Gezien de huidige omstandigheden is deze maand uiterst geschikt om
onverwerkte emoties het hoofd te bieden.

Dit is de tijd voor enkele ingrijpende
veranderingen op het persoonlijke vlak.
Stel uw prioriteiten bij. Nieuwe ervaringen
kunnen deze maand zowel positief als
negatief uitvallen. Leg uw zieleroerselen
niet overal op tafel maar spreek uw intellectuele reserves aan. Het verbindende
principe zorgt deze maand gelukkig voor
voldoende epibratieve bezigheden.

Tweelingen

Weegschaal

Waterman

De huidige conjunctie van uw sterren zorgt
voor verschillende perspectieven op het
amoureuze vlak. Zij worden jammer genoeg ietwat getemperd door onvoorziene
uitgaven die uw economisch welbevinden
enigszins destabiliseren. De familierelaties zijn momenteel niet al te rooskleurig
maar dat wordt veroorzaakt door externe
gebeurtenissen.

Houd uw poot stijf deze maand. Men
begint van alle kanten aan u te trekken
met aanlokkelijke voorstellen maar de
huidige positie van Venus betekent dat
enige voorzichtigheid is geboden. Fysieke
activiteiten moeten enigszins getemperd
worden, u weet zelf wel waarom. Als
Luchttype heeft Weegschaal gelukkig
geen moeite om vooral nu het grotere
geheel zo objectief mogelijk te bekijken.

Stukjes van een bepaalde puzzel vallen de
komend weken op de juiste plaats. Indien
u nog steeds de oplossing niet ziet ligt dat
niet aan de sterren en misschien moet
u een nieuwe bril kopen. De diametrale
aspecten van dit sterrenbeeld zorgen
voor enig ongemak dat gelukkig niet van
lange duur zal zijn. De nieuwe maan op
22 mei luidt een nieuwe periode in voor
Waterman waarin veel kan gebeuren.

Kreeft

Schorpioen

Vissen

Enige onachtzaamheid zorgt voor een
ietwat moeilijke sfeer op de werkvloer.
Soms staat het niet helemaal duidelijk in
de sterren geschreven maar het heeft te
maken met enige onafgewerkte gedachten. Ook behoeven de bedrijfsinterne
milieuzorgsystemen enige aandacht maar
verder is alles gelukkig koek en ei. Pas
evenwel op dat het geen Sauerkraut en
Bratwurst wordt.

Dit is de maand om enige problemen op
te lossen en we hebben het hier niet over
de wekelijkse sudoku. Pas evenwel op
voor verkneutering en kijk niet teveel op
het scherm. Het einde van deze maand
zal u echter voorzien van een rijkelijk
welbehagen, de axiale kanteling van uw
planeet Pluto wijst duidelijk in die richting.
Geniet vooral van de mensen om u heen
en water op tijd de planten.

De oscillatie van de sterren in uw beeld
verstoren het huidige spanningsveld. Enige
voorzichtigheid is dus geboden op het
gebied van communicatie en misschien
is het is beter enige dingen los te laten.
Ook kan de hulp van een imagocoach
een stap in de goede richting zijn. Houd
u voorlopig verre van de sociale media en
wees blij dat de toekomst geen voortzetting
is van het heden.

Leeuw

Boogschutter

Ram

De onstoffelijke elementen zitten u een
beetje dwars deze maand maar met
koppigheid zult u niets bereiken. Als u
nog een vriendenkring heeft schenk daar
dan iets meer aandacht aan. Geestelijk
onbehagen verdwijnt niet door continu op
een beeldscherm te kijken. Het niveau van
uw liquide middelen zal enigszins dalen
maar daar tegenover staat dat het kwik
in de thermometer blijft stijgen.

Een behoorlijke hoeveelheid geld wordt
uw deel deze maand, de sterren zijn
echter niet al te duidelijk over waar het
vandaan komt. Voor het overige wordt dit
een knusse maand die vooral in huiselijke
kring genoten kan worden. Er moet wel
iets meer tijd besteed worden aan fysieke
activiteiten en ook het eetpatroon behoeft
enige veranderingen.

Lieve hemel, petje af hoor. Dat heeft u
prima voor elkaar gekregen, alle lof. Uw
positieve houding wordt beloond met een
alom welwillende houding jegens uw persoon, maak daar vooral gebruik van. De
retograde beweging van Mars alsmede
de volle maan op 6 mei zorgen voor een
redelijk onbekommerde belevenis van
deze maand.

(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)

(21maart t/m 20 april)
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Kosta’s puzzelpagina

Sudoku

Vind de Tulp

1

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.

8

2
8

Makkelijk

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

8

4

7

2

9
1
8

3

4. WATERMELOEN

2. CITROEN

5. DRUIF

3. AARDBEI 		

6. ANANAS

9

4

7

4

9

2

1
3

6

8

2
4

4

9

8

1

3

4
8
Moeilijk

Oplossing vorige Kosta:
1. Jueves
4. Lirio		
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4

8

5

3

4

2. Conejo
5. Pesaj 		

3. Huevos
6. Cruz

6

2

8

3

6

6

9

5

5

5

1

6

1
2

5

4

Middel

1. KERS

3

1

8
5

6

5

9

FRUTA (FRUIT)

2

9

7

4

6

4

7

1

2

6

8

1

1. Pagina 7, linksonder.
2. Pagina 14, naast de foto.
3. Pagina 24, Telegram.

Leer Spaans met de Kosta

3

5

1

9
4

1

7

4
7

6

9

2
8

3

2
4

5
6

9

3

6

9

Woordzoeker (groenten)

Deze woorden zijn verstopt:
Broccoli - Spruitjes - Avocado - Wortelen - Aardappel - Spinazie - Uien - Boerenkool - Asperges - Bloemkool - Bleekselderij
- Venkel - Knoflook - Kool - Sla - Komkommer - Paprika - Witlof - Champignon

Zoek de 7 fouten

Oplossing van vorige maand: B2, B5, C5, D4, D4, E3, F4
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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
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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

Expats worden Brexpats

De Spaanse pers

Andalusië herbergt meer dan 76.870 Britten die zich in de
diverse bevolkingsregisters hebben laten inschrijven.

Zo’n 9,3 miljoen mensen in Spanje lezen dagelijks een papieren krant. Hiervoor zijn 20.394 officiële verkooppunten
waar men ook tijdschriften kan kopen.

Het grootste deel woont in de provincie Málaga (47.193)
gevolgd door Almería (14.931).
De levenskwaliteit, zon en goedkope woningen zijn de
voornaamste reden om zich in Spanje te vestigen voor
deze bevolkingsgroep waarvan meer dan een derde uit
gepensioneerden bestaat.

“El País” (centrum-links) is landelijk met afstand de meest
gelezen krant, gevolgd door “El Mundo” (centrum-rechts)
en “ABC” (rechts).
Als we de twee dagelijkse sportkranten Marca en As in dit rijtje
zouden zetten komt Marca op de 1e en As op de 3e plaats!

De "Fallas" van Valencia

De rijkste voetbalclubs

OP 15 juni maakt de burgemeester van Valencia bekend
wanneer dit jaar de "Fallas" gehouden worden.

Volgens het internationale accountantskantoor “Deloitte” is
“Barcelona” met een inkomen van 840,8 miljoen euro de
rijkste voetbalclub op deze planeet.

Dit is een jaarlijks feest waarbij op vele plaatsen in de stad
soms wel 20 meter hoge beeldengroepen te bewonderen
zijn. Op de laatste dag worden ze in brand gestoken en
traditiegetrouw vindt dit feest plaats van 15 tot 19 maart.

Vergeleken met 2019 stegen de inkomsten met 22% waardoor de club de eerste plaats overnam van “Real Madrid”
die het met 10% minder moet doen.

Om begrijpelijke reden was dat dit jaar niet mogelijk en
waarschijnlijk tracht men nu dit als werelderfgoed geclassificeerde festival te houden van 15 tot 19 juli.

Op de derde plaats komt “Manchester United” gevolgd door
“Bayern München” op de 4e en “Paris Saint Germain” op
de 5e plaats in dit illustere rijtje.

Bioscoopbezoek in Spanje

De conditie op peil houden

Het afgelopen jaar werd voor bijna 625 miljoen euro aan
bioscoopkaartjes gekocht in Spanje, een stijging van 7%
ten opzichte van 2018.

De 76 jarige Juan López García is wereldkampioen hardlopen in Masters (atletiek in verschillende leeftijdsgroepen
vanaf 35 jaar).

De grootste publiekstrekker was “El Rey Leon” zoals de
nagesynchroniseerde versie van “The Lion King” wordt
genoemd. Slechts 15% van de getoonde films waren van
Spaanse makelij.

Ondanks het huisarrest waar we allemaal mee moeten
leven slaagt Juan er in iedere dag 17 km heen en weer te
lopen door de kamers van zijn 50 kwadraat meter woning.

Bars in Spanje

Hij hoopt hiermee zijn conditie op peil te houden voor de
eerstvolgende Master kampioenschappen in Portugal of
de wereldkampioenschappen volgend voorjaar in Canada.

Spanje heeft ongeveer 100.000 bars en eenzelfde aantal
restaurants. Volgens een door “Coca Cola” gedaan onderzoek
zijn de meest voorkomende namen van deze etablissementen:
"Plaza", "Avenida"; "Parada", "Central", "Parque", "Estación",
"Arcos", "Manolo", "Oasis" en "Paraiso".

Stoelen en bedden worden dan opzij gezet zodat Juan
onbelemmerd zijn rondjes kan maken.

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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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.
Alhaurin de la Torre
Málaga

Tel: (+34) 606 058 801
info@propertiesandgolf.com
www.propertiesandgolf.com

