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Editorial

Wie

Kosta nieuws

zegt

“Wie zegt:

heerst

hier heerst

Ontvang de Kosta thuis

vrijheid, liegt,

Nu kunt u de Kosta gemakkelijk thuis bezorgd krijgen.

vrijheid

want vrijheid
heerst niet..”
heerst
niet..

Erich Fried (1921-1988)

Oostenrijks schrijver en dichter

Beste Kosta Lezer
De zomer nadert, de temperaturen
stijgen, de dagen worden langer en de
normaliteit keert langzaam terug.
Wat zijn de laatste maanden toch aparte
maanden geweest. Maar gelukkig kunnen
we inmiddels weer enigszins normaal ons
huis verlaten en ergens op een terrasje
heerlijk in de zon wat eten en drinken.
Veel "ventas" bij ons in de buurt hebben
hun terrassen weer lekker vol zitten. Als je
de maskers en het feit dat je niet binnen
mag zitten even vergeet is het bijna alsof
alles weer normaal is. Zelfs de terrassen
van enkele bars en restaurants zijn zeer
goed bezet. Waar voorheen doordeweeks
maar 2 tot 3 tafeltjes bezet waren zijn het
nu gelijk 6 tot 8 tafeltjes. Maar dit heeft
waarschijnlijk ook te maken met het feit dat
momenteel nog veel zaken gesloten zijn.
In dit nummer nog geen "Belevenissen" en
Greenfee pagina, maar we hopen dat in juli
de meeste golfbanen open zijn en dat er
weer volop te doen is aan de Costa del Sol.
Juni is de maand van de barbecue, niet te
warm, niet te koud, en in het algemeen een
maand zonder regen. De laatste maanden
hebben we regelmatig gebarbecued. Dat
is iets dat je nooit te vaak kunt doen, als
je de tijd er voor hebt en van een lekker
stukje vlees houdt.

Voor wie naar het lezen van mijn artikel
over internetcensuur geen raad weet in
deze editie een artikel over veilig en anoniem internetten.
En uiteraard ook in deze editie weer 4
boekentips en 4 heerlijke recepten waarvan
het brood recept van mijn vrouw is. Dit is
waarschijnlijk het makkelijkste brood recept
dat bestaat en waarbij de gemiddelde bakker
zijn hoofd zal schudden. Het is echter zeer
lekker en kost weinig tijd en moeite en is
uiteraard niet te vergelijken met kant en
klaar brood uit de supermarkt.
Deze maand hebben we ook weer aan de
Kosta App gesleuteld, met veel verbeteringen
waaronder een directe feedback functie en
een volledig vernieuwde dienstverleners tab.
En we hebben nog veel meer in de planning dat gedurende de maand juni zal
verschijnen.
Veel leesplezier.

Spanje
3 maanden
6 maanden
12 maanden

20.95 €
39.95 €
69.95 €

Prijzen inclusief I.V.A

Nederland / België
3 maanden 30.95 €
6 maanden 59.95 €
12 maanden 113.95 €
Prijzen inclusief I.V.A
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Boekentips

Gulliver's reizen

De ideale staat

Jonathan Swift

Plato

Lemuel Gulliver, schipbreukeling lijdt, onder bizarre en
zenuwslopende ontmoetingen met onder andere
ruziemakende Lilliputters,
filosoferende paarden en de
brutale Yahoo stam, die zijn
kijk op de mensheid - en zichzelf - voorgoed veranderen.

De ideale staat is Plato's
theoretische meesterwerk.
Zijn politieke theorie vormt
een hecht geheel met zijn
denkbeelden op psychologisch, kentheoretisch en
metafysisch gebied, en probeert ook een antwoord te
geven op de vraag hoe het
individu het beste kan leven.

Jonathan Swift´s klassieker uit 1726 portretteert de
mensheid in een vervormde
spiegelzaal als een verkleinde, uitvergrote en uiteindelijk beestachtige soort, die
ons een komische en toch
compromisloze weerspiegeling van onszelf voorschotelt.
Dit boek is door de jaren heen meerdere malen verfilmd,
de laatste keer in 2010 onder dezelfde titel. Dit boek is een
echte aanrader vooral als men de diepere betekenis begrijpt.

Maakt misdaad gelukkig?
Loont criminaliteit die onbestraft blijft? Zou het bezit van
een onzichtbaar makende
ring het gedrag van een
mens terecht veranderen?
Plato meent van niet. Tegenover meeslepende betogen
over het immorele leven stelt hij de eerste samenhangende
psychologische theorie uit de geschiedenis, waarin hij vijf
menstypen onderscheidt: van de evenwichtige intellectueel
tot de dictatoriale verslaafde.

ISBN: 1230003536339

ISBN: 9789025369880

Nooit meer slapen

De logica van geluk

Willem Frederik Hermans

Mo Gawdat

De jonge Nederlandse geoloog Alfred Issendorf is vastbesloten om roem te verwerven
door het doen van een grote
ontdekking. Daartoe sluit
hij zich aan bij een kleine
geologische expeditie, die
naar het hoge noorden van
Noorwegen reist. Hij hoopt
daar te kunnen bewijzen
dat een reeks kraters door
meteorieten is veroorzaakt.
Uiteindelijk beseft hij meer
kans te hebben om in een
fjord te verdrinken of door
parasieten te worden opgegeten.

In 2001 realiseerde Mo Gawdat zich dat hij, ondanks
zijn ongelooflijke succes,
wanhopig ongelukkig was.
Als een levenslange leerling
viel hij het probleem aan
zoals een ingenieur dat zou
doen: alle aantoonbare feiten
onderzoeken en de logica
nauwgezet toepassen.
Uiteindelijk, na ontelbare
uren van wetenschappelijk
onderzoek en met behulp van
algoritmes ontdekte hij de
formule voor permanent geluk.

Omdat hij niet in staat is om cruciale luchtfoto's te maken
en hij in zijn ijskoude lekkende tent wordt overvallen door
muggen en slapeloosheid, wordt Alfred steeds wanhopiger
en paranoïde.

Dertien jaar later zou Mo's formule op de proef worden gesteld na de plotselinge dood van zijn zoon. In
het omgaan met dit verschrikkelijke verlies, vond Mo
zijn missie: zijn formule met de wereld delen en zoveel mogelijk mensen helpen om gelukkiger te worden.

ISBN: 9789023449546

ISBN: 9789492037909
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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 2.8
Vernieuwde dienstverlener functie
Integratie van contact formulieren voor direct contact
Directe feedback/contact functie

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

TinTin

Hilde
Leeftijd: 7 maanden
Grootte: klein
Ras: Bodeguero kruising
Geslacht: vrouwelijk

Leeftijd: 9 maanden
Grootte: klein
Ras: Jack Russel kruising
Geslacht: mannelijk

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

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

www.domino-dogs.com

www.domino-dogs.com

DINO

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

Leeftijd: 8 maanden
Grootte: klein
Ras: kruising
Geslacht: vrouwelijk

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

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

www.domino-dogs.com

www.domino-dogs.com

Cindy

Marabu
Leeftijd: 5 jaar
Grootte: klein
Ras: Pomeranian
Geslacht: vrouwelijk

Leeftijd: 6 jaar
Grootte: groot
Ras: kruising
Geslacht: mannelijk

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

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

www.domino-dogs.com

www.domino-dogs.com

Rocky
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Roxy
Leeftijd: 6 jaar
Grootte: klein
Ras: kruising
Geslacht: mannelijk

Leeftijd: 9 maanden
Grootte: klein
Ras: Pomeriaan kruising
Geslacht: vrouwelijk

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

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

www.domino-dogs.com

www.domino-dogs.com

De Pomeranian / Dwergkeeshond

De voorvader van de Dwergkeeshond, is de Keeshond.
De Keeshond gaat ver terug in de geschiedenis, en werd
al in de 4e eeuw voor Christus ingezet om huis en erf
te bewaken.
Later werden de kleinsten uit het nest soms gehouden als
gezelschapshond, waarna ze steeds kleiner gefokt werden,
totdat uiteindelijk rond 1800 de Dwergkeeshond ontstond.
Het is ook een officieel ras sinds die tijd.
De hondjes waren met name in Engeland destijds zeer
populair. Aangezien de meeste van deze honden gefokt
werden in de Duits-Poolse streek Pommeren, werd deze
hond in Engeland de Pomeranian genoemd. Tegenwoordig
is deze benaming ook weer populair geworden in Nederland.
Deze heerlijke pluizebol is met een hoogte tussen de 18-24
cm en een gewicht tussen de 1,5 en 3 kg een zeer makkelijk
formaat hondje om te hebben op een appartement.

Een zeer speelse hond in een klein formaat.

Het karakter van de Dwergkeeshond
Het is een hondje dat graag veel aandacht krijgt, en het
liefst al zijn tijd met zijn baasje(s) doorbrengt. Hij kan dan
ook wat slecht alleen zijn.
Voor lange wandelingen is dit ras niet geschikt, natuurlijk,
net als iedere hond, vindt hij zijn wandeling fijn, maar liever
speelt hij veel met u, en houdt hij u graag gezelschap.
Aan vreemden zal hij altijd even moeten wennen. Hij benadert
ze zeker niet agressief maar hooguit een beetje afwachtend.
Voor kleine kinderen is dit ras iets minder geschikt, ze hebben
tere gevoelige lijfjes en moeten bijvoorbeeld niet te pas en
te onpas opgetild worden. Als uw kinderen hier juist mee
leren omgaan, kunt u een fijne gezinshond hebben aan de
dwergkeeshond, die wel houdt van een spelletje.
De Dwergkeeshond is zeer intelligent, u kunt hem dan ook
zeer goed dingen aanleren. Hij is enthousiast, extravert,
leergierig maar ook eigenwijs en zelfverzekerd. Hij denkt
van zichzelf dat hij heel wat hond is en hierdoor zult u hem
wel eens tegen zichzelf in bescherming moeten nemen.
Vooral als hij denkt het op te moeten nemen tegen een
groot exemplaar. Hij is allesbehalve bang aangelegd, dat
heeft hij waarschijnlijk nog van zijn overgrootouders geërfd.

De vacht van deze pluizenbol
Het uiterlijk van de Dwergkeeshond wordt door velen gezien
als schattig, een spits snuitje, puntige oortjes, guitige amandelvormige oogjes en niet te vergeten zijn pluizige dubbele
vacht die een beetje uitstaat. Die vacht vraagt dan ook
wel de nodige verzorging, en dient toch zeker 2x per week

Zeer lange wandelingen heeft de Dwergkeeshond niet nodig

geborsteld te worden. Wassen is voor deze vacht niet heel
goed, maar dient logischerwijs wel af en toe te gebeuren.
Dit ras komt voor in verschillende kleuren, o.a. in effen
zwart, effen wit of – grijs en in oranje bruin, in deze laatste
uitvoering zien we dit hondje momenteel het meest.
Door de enorme populariteit van de laatste jaren, is er met dit
ras weer veel gefokt, dit kan enige gezondheidsproblemen
met zich mee brengen, maar hoeft uiteraard niet.
Voorkomende klachten zijn; epilepsie, black skin disease
(een aandoening waarbij de haren uitvallen en de huid zwart
wordt) en Patella Luxatie (waarbij de knieschijven van de
hond los komen te zitten) deze aandoening komt overigens
bij meerdere kleine rassen voor. De Dwergkees kan tussen
de 12 en 15 jaar oud worden.
Odette Gijswijt
Domino Dogs in Need Málaga
www.domino-dogs.com
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De voetbalperikelen van
Málaga en Marbella

Op 12 maart werd wegens het Covid-19
virus de Spaanse voetbalcompetitie
stilgelegd. Dientengevolge heeft ook
deze bedrijfstak ernstige financiële
problemen. Net als in de Lage Landen
is er een situatie waar niemand ooit
rekening mee heeft gehouden en de
toch al stroeve verhouding tussen
de twee hoogste voetbalorganen, de
LPF (Liga de Futbol Profesional) en
de RFEF (Real Federación de Fútbol),
maakt alles nog ingewikkelder.
Dit besluit resulteerde in een verlies
van minstens 670 miljoen euro aan
televisierechten en kaartverkoop voor
de clubs in de Primera Division.
Málaga in 2A en Marbella in 2B zijn
de hoogst geklasseerde voetbalclubs
in de provincie Málaga. Begrijpelijkerwijze heeft de huidige pandemie voor
nogal wat ongemak gezorgd dat voor
Málaga CF op een zeer ongelukkig
moment kwam.
De al jarenlang omstreden voorzitter,
de Qatarees Abdullah Bin Nasser Al
Thani verklaarde eind vorig jaar in een
interview dat de mensen van Málaga zijn
familie waren en in zijn bloed zaten en
dat hij niet voorzitter was geworden om
geld te verdienen. Een paar maanden
later werd hij door de vereniging van
kleine aandeelhouders voor het gerecht
gedaagd.
De rechter was het eens met de klacht
die, om het maar eens voorzichtig uit te
drukken, bestond uit slordig boekhouden
plus het witwassen van gelden. Eind
februari besliste de rechter dat Al Thani
voorlopig uit zijn functie ontheven moest
worden en een curator werd aangesteld.
Het bleek al snel dat tussen 2015 en
2019 niet minder dan 5,5 miljoen euro
uit de clubkas was verdwenen in de
vorm van leningen. Verder had Al Thani
behalve zich zelf ook zijn drie zoons en
dochter rijkelijk beloond voor hun taken
binnen de club. Zijn jaarlijkse bruto
salaris was 592.000 euro terwijl zijn
drie zoons respectievelijk iets meer dan
584.000, 157.000 en 110.000 euro per
jaar ontvingen. Ook bleek dat dochter
Hamyan Al Thani vanaf 1 maart 2017
een salaris van 80.000 euro kreeg van
KOSTA 10

Marbella FC heeft de training hervat

de club voor haar functie van talentscout
voor het vrouwenvoetbal.
Het trosje advocaten van Al Thani dringt
nu aan op een zo spoedig mogelijke
opheffing van de huidige toestand en
de aangestelde administrator heeft
verklaard dat er enige beslissingen zijn
genomen met het doel de economische
balans te hervinden en enige uitgaven,
die onbetaalbaar zijn voor de club, te
stoppen.
Een aardige bijkomstigheid is dat de
gemeenteraad van Málaga met algemene
stemmen besloot om de naam Al Thani,
die ze in een vlaag van verstandsverbijstering gaf aan een nabij het stadion
gelegen verkeersplein, veranderd heeft
in 'Rotonda Afición Malaguista'. Verder
bleek uit een politierapport dat de
familie Al Thani de bouwplannen voor
de in 2011 verkregen concessie voor
de uitbreiding van Marbella's Bajadilla
haven, met geld van de voetbalclub
Málaga betaalde, maar dat terzijde.
Tot zover de bestuurlijke problemen.
Op het sportieve vlak was het voor
Málaga een slecht begin in de Tweede
Divisie A en verbleef de club een tijdje
in de staart van de ranglijst. Toen de
competitie werd stilgelegd stond Málaga
met 38 punten uit 31 wedstrijden net
buiten de gevarenzone dus er is nog wat
werk aan de winkel als de competitie

binnenkort weer hervat wordt.
Voor Marbella is het een veel rooskleuriger verhaal. Na de komst van de
Chinezen die de club overnamen van
de Russische eigenaar in november
2018 liep alles van een leien dakje.
Het gemeentelijk voetbalstadion werd
opgeknapt, er verscheen een gloednieuwe spelersbus en de bestaande
selectie werd versterkt met enkele
spectaculaire aankopen. Toen op 12
maart het Corona virus het stopzetten
van de competitie veroorzaakte stond
de club op de tweede plaats in de vierde
groep van de Tweede Divisie B. Van de
tot dan toe 28 gespeelde wedstrijden
werd slechts 1 verloren.
Op 8 mei werd door de RFEF besloten
de reguliere voetbalcompetitie voor de
clubs in Twee B als beëindigd te beschouwen zonder degradaties maar wel
met een versnelde promotiecompetitie
te spelen tussen de nummers 1 t/m 4
van de vier groepen waaruit de Tweede
Divisie B bestaat. De wedstrijden worden
evenwel zonder publiek gespeeld. Dit
onder voorbehoud dat de de huidige
gezondheidssituatie zich gunstig ontwikkelt. De wedstrijden worden dan
deze zomer gespeeld, waarschijnlijk
eind juni.
Berry J. Prinsen

Patrick Airco

Installateur voor Airco & Cool Techniek

• Installaties van airco en verwarming
• Reparaties en onderhoud van alle merken
• Duidelijk en op maat gemaakt advies

Sinds 1998 officieel installateur van
Mitshubishi Heavy Industrie aan
de Costa del Sol
Tel.: (+34) 643 366 914

E-mail: patrickaircospanje@gmail.com

KOSTA 11

Hydrocultuur planten bestaan niet

Ze worden steeds populairder de
hydrocultuur planten, ze zijn op
steeds meer plaatsen verkrijgbaar
en zelfs online te bestellen. Maar wat
is een hydrocultuur plant eigenlijk?
Eenvoudig gezegd is een hydrocultuur
een plant die zonder aarde groeit en
waarbij de nodige voedingsstoffen aan
het water worden toegevoegd in plaats
van dat de voedingstoffen uit de aarde
of mest komen (die bij het bewateren
van de plant vrij komen).
Op het internet vinden we veel websites die speciale hydrocultuur planten
verkopen. Echter spreken we hier over
normale planten die opgekweekt zijn
in hydrocultuur en zich in weinig tot
niets onderscheiden van de normale
pot variant. Het blijft dezelfde plant,
hij is alleen iets anders gekweekt. In
dat opzicht bestaan de hydrocultuur
planten dus niet.
Een van de grootste verschillen tussen
de normale pot plant en de hydrocultuur
plant is dat het de hydrocultuur plant
veel makkelijker gemaakt wordt om
te groeien. Voor hydrocultuur heeft u
namelijk geen groene vingers of geluk
nodig omdat het een wetenschap is.
Iedereen kent die kleine blauwe (mest)
korreltjes wel die je om de zoveel tijd
aan je plant moet geven. Maar hoeveel
en wanneer is vaak lastig in te schatten
en je moet er ook wat geluk bij hebben.
Bij hydrocultuur gaat dit anders. Hier
wordt de vloeibare mest (speciaal voor
hydrocultuur) nauwkeurig gemeten en
aan het water toegevoegd. Ook wordt
de PH en de PPM of microsiemens
(μS, uS) gemeten, zodat het niet meer
raden is.
De ideale PH voor de meeste planten
is 5.8 (in het algemeen tussen de 5.5
en 6.0). Dit omdat dan alle voedingsstoffen goed in het water oplossen en
de plant ze kan opnemen. Bij een te
hoge of te lage PH kan het zijn dat
de plant geen beschikking meer heeft
over alle voedingsstoffen die zich in het
water bevinden. Het zelfde geldt voor
pot- en tuinplanten. Als u ze bv. altijd
kraanwater geeft, dat in het algemeen
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Lekker veel sla met weinig moeite groeien in de hydrocultuur

een PH rond de 7 heeft, kunnen uw
planten na een tijdje gaan verkleuren
(geel worden), wat vaak een aanwijzing
is dat ze voedingsstoffen missen ofwel
deze niet op kunnen nemen.

PPM / Microsiemens
Een digitale PPM of Microsiemens
meter wordt gebruik om te zien hoeveel
deeltjes er zich in het water bevinden.
Ofwel hoeveel voedingsstoffen zich in
het water bevinden.
In de praktijk neemt men zeer zuiver
water. Osmose water of gedestilleerd
water. Dit heeft rond de 1 a 50 microsiemens. Dit water wordt aangepast totdat
het een PH van 5.8 heeft (bij gedestilleerd water niet nodig gezien dit altijd
5.8 is) en daar worden vervolgens de
voedingstoffen aan toegevoegd totdat
het water rond de 1500 microsiemens
is (afhankelijk van wat de plant nodig
heeft en de mest die u gebruikt).
In dit water wordt de plant gezet. Om de
zoveel dagen wordt de microsiemens
van het water weer gemeten, om te zien
hoeveel voedingsstoffen de plant heeft
opgenoment en om te zien wanneer
en hoeveel nieuwe voedingsstoffen
weer moeten worden toegevoegd. Het

is dus meer meten dan raden. Het is
uiteraard wel belangrijk dat het water
zich in een afgesloten reservoir bevindt
waar weinig tot geen licht bij kan komen.
Anders komen er deeltjes uit de lucht
in het water en kunt u algengroei in het
water krijgen wat uw metingen vervalst.
Het klinkt allemaal wat moeilijker dan
het is. Met een beetje ervaring, een
calculator en een digitale PH en Microsiemens meter stelt het niet zo veel voor.
Meten, water klaarmaken, toevoegen
en u kunt uw plant weer een week, of
langer, negeren.
Er zijn zelfs "hydrocultuur apps" voor
de smartphone die de gegevens van
uw planten bijhouden.

Wortels
Nog een groot verschil bij hydrocultuur
zijn de wortels en groei snelheid van de
plant. We maken het de plant immers
zo makkelijk mogelijk. Dit betekent ook
zeer lange en dunne wortels, gezien de
plant geen of weinig weerstand van
aarde heeft. Als we een hydrocultuur
plant in de aarde zetten krijgt hij een
flinke schok en wordt het leven van
de plant veel moeilijker gemaakt. Het
gaat makkelijk mis en dan overleeft de
plant het niet.

pot, en wanneer we er aarde in doen
is het een zelfbewaterings pot.
Het enige verschil is dus waar de voedingstoffen vandaan komen. Komen ze
uit het water dan is het hydrocultuur,
komen ze uit de aarde dan niet.
Hydrocultuur wordt vaak gebruikt als
marketing techniek, want het klinkt
bijzonder, en u betaalt vaak extra voor
producten die het woord hydrocultuur
bevatten.
U kunt een zak hydrokorrels op het
internet bestellen of een zak kleikorrels ("bolas de arcilla") bij uw lokale
"vivero" kopen. Het enige verschil is
hooguit dat de hydrokorrels mischien
goed gewassen zijn, maar dat kunt u
zelf ook doen natuurlijk.
Planten groeien prima zonder aarden

Op het moment dat we een plant van de
aarde naar de hydrocultuur verhuizen
maken we het de plant veel makkelijker.
Hij hoeft zogezegd geen moeite meer te
doen voor zijn voedingsstoffen en zijn
wortels kunnen vrij, zonder weerstand,
groeien.
Het is daarom ook zeer eenvoudig
om een potplant naar de hydrocultuur
te "verhuizen" en dit gaat, zolang de
plant geschikt is en de wortels niet
teveel beschadigd worden, altijd goed.
Zolang u de wortels van de plant goed
schoonmaakt en niet te veel beschadigt
kunt u praktisch elke plant die u bij een
"vivero" (tuincentrum) koopt omzetten
naar hydrocultuur.
Niet onbelangrijk om te weten voor als
er bij de schoonmaak iets mis gaat is
dan een plant zoveel wortels heeft als
hij nodig heeft voor het "groen" aan de
plant. Dus als uw plant bv. 10 blaadjes
heeft en u beschadigt de helft van de
wortels is het aan te raden uw plant te
trimmen zodat die nog maar de helft
van de blaadjes (5) heeft. Als u dit niet
doet kan het gebeuren dat de plant zich
niet meer kan verzorgen en vervolgens
sterft. Of de helft van de blaadjes vallen
af, dit is zeer afhankelijk van wat voor
plant het is.

De hydrocultuur pot

Beginnen met hydrocultuur

Wat de hydrocultuur pot zo geweldig
populair maakt is dat u nog maar zeer
weinig omkijken heeft naar uw plant.
Hydrocultuur potten bevatten een water
reservoir dat soms wel voor 3 maanden
voldoende is. Dit betekent dus dat u
uw plant 3 maanden geen water hoeft
te geven. De meeste potten hebben
ook een kleine waterniveau indicator
zodat u makkelijk kunt zien wanneer
hij bijgevuld moet worden.

Als u wilt beginnen met hydrocultuur
is het beste (en vaak voordeligste) om
te beginnen bij uw lokale "grow shop",
deze zijn goed te herkennen aan hun
"marihuana/cannabis reclame", laat u
hier echter niet door afschrikken. Een
plant is een plant, en je wordt er vaak
zeer goed geholpen. En het is waarschijnlijk de beste plaats om hydrocultuur
voedingstoffen voor uw plant te kopen.
Alhoewel ze je soms niet geloven dat
je al die producten nodig hebt voor
tomaten of kamerplanten.

Dit kan natuurlijk super zijn voor als u
vaak weg gaat en een maand niet thuis
bent. Let echter wel op wat voor planten
u heeft. Er zijn namelijk planten die veel
drinken en planten die weinig drinken.
Maar met een paar goede hydrocultuur
potten heeft u prachtige planten in huis
die probleemloos een paar maanden
alleen gelaten kunnen worden.

Bij een tuincentrum ("vivero") kunt u
natuurlijk uw planten, zaad, substraat en
vaak ook zelfbewaterings potten vinden.
Heel goedkoop substraat kunt u soms
ook wel eens bij een bouwmarkt (bv.
bricomarkt) kopen, waar het ongeveer
1/10 goedkoper is maar wel anders heet.

Om het nog wat verwarrender te maken:
hydrocultuur plantenpotten bestaan
niet! We spreken hier namelijk van een
zelfbewaterings pot of een pot met een
watergeefsysteem.

Mijn aanrader voor beginners zijn
potten van het merk Lechuza (ook bij
vele "viveros" te vinden). Of zelf iets in
elkaar te knutselen.

Op het moment dat we in een zelfbewaterings pot substraat doen (zoals kleikorrels,
steentjes, schuim of kokossubstraat)
dan noemen we het een hydrocultuur

Ron Kuijsters T.
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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

•

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

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/
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Komnigste terras van Má ga
op het zon

Restaurante Vino Mío
Plaza Jeronimo Cuervo, Málaga-Centrum
Tel: 952 609 093 - www.restaurantevinomio.es
Naast theater Cervantes en 100 meter van het
geboortehuis van Picasso
KOSTA 15

Prachtige wijnen van Romé,
de bijna vergeten druivensoort van Málaga

Romé is een inheemse rode druivensoort die bijna was vergeten
en uitgestorven maar desondanks
behoort tot het rijke erfgoed van de
provincie Málaga.
De druif wordt op kleine wijngaarden
verbouwd in met name de Axarquia
maar ook in Ronda Hij gedijt goed op
de leistenen bodem en in het warme
klimaat.
De druif komt alleen voor in de provincie
Málaga en mag gebruikt worden binnen
de D.O. Sierras de Málaga. Er worden
wijnen van gemaakt die met geen ander
uit de streek zijn te vergelijken.

Van kleurstof tot klassewijn
Vroeger werd de druif vooral gebruikt
om de zoete wijnen bij te kleuren. Romé
heeft namelijk ook kleurstoffen in de
pulp, terwijl die bij andere druiven in
de schil zitten. In de mond heeft Romé
een uitgesproken eigen karakter met
naast rood fruit vooral bloemige-, en
kruidenaroma´s. Het is allesbehalve een
tannine krachtpatser maar heeft vooral
mooie zuren die zorgen voor frisheid.
Ook de hoogte waarop de wijngaarden
liggen dragen hier aan bij. De wijnen
zijn dan ook vooral subtiel en elegant.
Dat is bijzonder in een land dat vooral
de reputatie heeft zware rode wijnen te
maken met veel houtvoeding.
Gelukkig zijn er een aantal bodega´s die
Romé in een modern jasje een nieuw
leven in blazen:
• Finca La Melonera (Ronda)
• Viňedos Verticales (Moclinejo)
• Sedella Vinos (Sedella)
• Bentomiz (Sayalonga)
• Almijara (Competa)
De laatste vier allemaal gevestigd in de
Axarquia. Bodega Sedella combineert
Romé met Granacha Tinta tot een spectaculaire rode wijn, die in het verleden
93 Parker Punten heeft gehad (Robert
KOSTA 16

De druivensoort die u alleen in Málaga kunt vinden

Parker is ´s werelds meest befaamde
wijncriticus die punten geeft op een
schaal oplopend tot 100).
La Melonera koppelt de druif o.a. aan
de meer krachtiger Tintalla de Rota, een
andere inheemse rode druivensoort.
Payoya Negra (Tintalla de Rota, Syrah,
Granacha en Romé) en MHV (Tintalla
de Rota en Romé) zijn rode wijnen uit
Ronda die op de authentieke wijze laten
zien hoe inheemse druivensoorten en
terroir tot expressie worden gebracht.
Viňedos Verticales maakt een wijn van
100% Romé, Camaleón. Uitermate
geschikt om het specifieke karakter
van deze druif te ontdekken.

Rosé wijnen om door een ring te
halen
Romé is ook geschikt voor het maken
van fluweelzachte, frisse rosé wijnen, vol
met bloemige aroma´s en mineraliteit,
zoals de rosé wijnen Jarel van Almijara
en Ariyanas van Bentomiz.

Over de laatste zei wijncriticus en
Master of Wine, Rose Murray:
"Zeer mooie, naar bloemen geurende,

citrusachtige rosé met heerlijke hints
van kruiden, romig met een minerale
lengte en een aantrekkelijke bittere
draai aan de afdronk.
Met zijn prachtige natuurlijke zuurgraad
is deze net zo fris en levendig als elke
ander rosé uit een warm klimaat.
Een van de beste Spaanse rosé´s die
ik heb geproefd - en zeker de beste
van Andalusië."
De eens bijna vergeten en uitgestorven
Romé maakt een spectaculaire comeback. En hoe! Ongetwijfeld zullen er
meer vergelijkbare wijnen op de markt
komen als onderdeel van het oude en
nieuwe erfgoed van de provincie Málaga.
Met dank aan de bodega´s die als
pionier voorgingen. Het is nog een
beetje zoeken op veel wijnkaarten in
de restaurants.
Dus dienen we er naar te vragen zodat
we van deze parels kunnen genieten.

Ron Haarman
www.malagawineguide.com

De eerste Belgische Deli-shop is open!
Kom onze producten bekijken in de
Mercado Municipal de Marbella , stand 47.
bestellen kan op 0034 645513714

volg ons op facebook en instagram voor meer info: BocaBelga
hieronder een kleine opsomming uit ons gamma
· piedboeuf · leffe · biere des amis · chimay · gouden draak · kasteelbier · hoegaarden · duvel · kriek · westmalle · stella artois · jupiler · la chouffe · maredsous . vedett · tafelbier ·
· lu · cote d’or · jules de strooper · crocky · zwan · bifi · lotus · delacre · callebout · boerinneke · napoleon · cuberdon · chocotoff · duyvis · tiense suiker · honingkoek . chocovit ·
· maatjes · grijze garnalen · gerookte paling · bouletten · frikandel · artisanale kaaskroketten · artisanale garnaalkroketten · kalfsvleeskroketten · escargots de bourgonidie ·
belgische sandwiches . prepare . krabsalade . kip curry . vleessalade . tonijnsalade . koffiekoeken (zaterdag)
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Kosta kookt over ...

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

1 knoflookteen
1 ui
1 el olie
90 g rode linzen
½ blik tomaat (425 ml)

Bereiding (10 min):
•
•
•
•
•

½ blik kokosmelk (425 ml)
300 ml groentebouillon
1 tl chilipoeder
½ tl kurkuma
gemalen koriander

1. Pel de knoflook en ui en snij ze fijn. Verhit de olie in
een kookpot. Fruit vervolgens de knoflook en de uien
in deze olie.
2. Voeg de linzen toe en bak ze kort terwijl je goed roert.
3. Afblussen met de ingeblikte tomaten, kokosmelk en bouillon.
4. Breng het geheel aan de kook en laat het 20 minuten
sudderen.
5. Stamp de tomaten fijn met de kooklepel en voeg de
chilipoeder en kurkuma toe.
6. Goed doorroeren en op smaak brengen met peper, zout
en koriander.

Eet smakelijk!

Makkelijke platbrood
Ingrediënten (voor 4 pers.):
•
•
•
•
•
•

250 ml lauwwarm water
1 pakje gedroogde gist
1 el suiker
1 ei
1 el olie
500 g meel

• 2 tl zout
Vulling (optioneel):
• 250 g feta kaas
• 2 eieren

Bereiding (120 min):
1. Doe lauwwarm water in een kom, voeg de suiker en
gist toe en roer totdat het goed is opgelost.
2. Voeg de rest van de ingrediënten toe en kneed het kort
totdat het deeg zacht en kleverig is.
3. Dek de kom af met een doek en laat het ong. 1 uur op
een warme plaats rijzen.
4. Na een uur bedek een bakplaat met bakpapier en doe
het deeg erop (het deeg niet opnieuw kneden).
5. Voor brood met vulling doet u de helft van het deeg op
de plaat, brokkelt de feta kaas en meng deze met de
eieren en doe dit op het deeg. Dek het af met de andere
helft van het deeg.
6. Dek het deeg weer af en laat het nog 30 minuten rijzen.
7. Oven voorverwarmen op 180 graden (hetelucht) en brood
voorzichtig in de oven voor 20 minuten.
8. Na 20 minuten voorzichtig uit de oven halen en ong. 10
minuten laten rusten.

Eet smakelijk!
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Oma's beste gehaktballen

1. Laat het broodje in het water weken. Schil de ui en snij
in fijne blokjes.

Ingrediënten (voor 4 pers.):
•
•
•
•
•

500 g gehakt (gemengd)
1 ui
1 broodje
1 ei
1 tl mosterd

Bereiding (45 min):

•
•
•
•
•

1 tl marjolein (gedroogd)
1 tl paprikapoeder
2 tl peterselie (gedroogd)
1 tl Maggi
boter om te bakken

2. Voeg het ei, de uien, kruiden en ongeveer 1 tl zout en
peper (naar smaak) toe aan het gehakt en meng het
goed door elkaar, met een grote lepel of met de handen.
3. Knijp het brood goed uit, met je handen of tussen twee
planken, voeg het toe aan het gehaktmengsel en meng
het weer goed door elkaar.
4. Vorm gelijkmatig, niet te kleine ballen/kogels en druk
ze iets plat.
5. Verhit een pan met boter en doe de gehaktballen
erin, schroei ze kort aan beide zijden en bak ze dan
ongeveer 15 - 20 minuten op middelmatig/laag vuur
tot ze gaar zijn.

Eet smakelijk!

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

125 ml melk
125 ml room
65 g chocolade
20 g suiker

•
•
•
•

1 pakje vanillesuiker
18 g maïszetmeel
1 el rum
½ el ongezoete cacao.

Bereiding (8 min):
1. Giet 2/3 van de melk en room in een pan op laag vuur.
Breek de chocola in stukjes en voeg ze toe. Laat het
smelten. Roer met een garde tot het glad is.
2. Meng suiker, vanillesuiker, maïszetmeel en cacaopoeder
en roer met de resterende koude melk tot een gladde
massa. Er mogen geen klontjes overblijven.
3. Voeg het mengsel toe aan de pan en roer krachtig met
een garde. Breng aan de kook en ongeveer 1 minuut
goed doorroeren.
4. Voeg de rum toe, goed roeren en neem de pan van het
vuur.
5. Giet de hete pudding in kleine kommetjes en laat het
afkoelen.
6. Maak af met een toetje slagroom.

Eet smakelijk!
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Top 10 producten voor de huid

Voordat u het beste regime voor
uzelf kunt bedenken en uw huid
wat speciale zorg kunt geven, moet
u eerst weten wat de belangrijkste
verzorgingsproducten voor u doen.

een lichte vloeibare consistentie die zich
gemakkelijker op de huid verspreidt. Ze
bevatten oliën om vuil en make-up aan
het oppervlak op te lossen, en kunnen
snel worden verwijderd met watten.

De belangrijkste behandelingen

Toners en astringents

Gezichtsspoelingen
Deze vloeistoffen zijn ontworpen om met
water te worden ingezeept om vuil en
muffe make-up van het huidoppervlak
op te lossen.
Cleansing bars
Gewone zeep droogt uw huid vaak te
veel uit. Met deze speciale repen kunt u
uw huid opschuimen zonder dat de huid
uitdroogt. Ze zijn verfrissend voor vette
huidtypes en helpen de poriën schoon
te houden en puistjes en mee-eters te
voorkomen.
Creme-reinigers
Een prachtige manier om drogere huid te
reinigen, ze hebben over het algemeen

Ze kunnen ook overtollige olie verwijderen uit de oppervlaktelagen van de
huid. Het woord "astringent" betekent
dat het een hoger alcoholgehalte
heeft en het is alleen geschikt voor
vette huidtypes, de woorden "tonic" en
"toner" betekent dat ze nuttig zijn voor
normale of gemengde huid omdat ze
zachtaardiger zijn.
Vochtinbrengers
De belangrijkste functie van een vochtinbrengende crème is het vormen van
een barrièrelaag op het huidoppervlak
om vochtverlies te voorkomen. Hierdoor voelt de huid zachter en gladder
aan. Over het algemeen is het zo dat
hoe droger uw huid is, hoe dikker de
vochtinbrengende crème is die u moet
kiezen. Alle huidtypes hebben een
vochtinbrengende crème nodig en een
van de meest waardevolle ingrediënten

om naar te zoeken is een UV-filter. Dit
zorgt ervoor dat uw moisturizer uw
huid beschermt tegen de brandende
zonnestralen.
Oogmake-up verwijderaars
Gewone reinigingsmiddelen zijn meestal
niet voldoende om hardnekkige oogmake-up te verwijderen en daarom zijn
deze speciale producten zo nuttig. Als
u waterdichte mascara draagt, moet u
waarschijnlijk controleren of het reinigingsmiddel dat u gebruikt, ontworpen
is om het te verwijderen.
Gezichtsmaskers
Deze intensieve behandeling reinigt
uw huid diepgaand en stimuleert het
vochtgehalte van uw huid.
Gezichtsscrubs en peelings
Deze crèmes of gels bevatten honderden kleine slijpdeeltjes. Wanneer ze in
een vochtige huid worden gemasseerd,
verdringen de deeltjes de dode oppervlaktehuidcellen, waardoor de jongere,
frissere cellen eronder zichtbaar worden.
Oogcrèmes
De tere huid rond uw ogen is meestal
de eerste die de tekenen van veroudering vertoont. Deze gels en crèmes
bevatten ingrediënten om de fijne
lijntjes te vullen. Ze kunnen ook wallen
en onderoogschaduwen verminderen.
Nachtcrèmes
Deze intensieve crèmes zijn ontworpen
om uw huid te verwennen terwijl u slaapt.
Ze kunnen een dikkere consistentie
hebben omdat u geen make-up over
de bovenkant aanbrengt.
Nicoletta Cyntia

Chic Hair & Beauty Salon

Een goede vochtinbrenger beschermt ook tegen UV stralen
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Kosta Trends

Draagbare blender

Spinnennagelgel

Blenders zijn geweldig in de zomer, wat
ijs en wat fruit en binnen een paar
seconden heeft u een heerlijke en
gezonde smoothie. Nog beter wordt
het als u uw blender gemakkelijk
overal met naar toe kunt nemen.
Nog een voordeel is uiteraard dat
het op een batterij werkt, zo kunt u
hem overal gebruiker. Hij kan natuurlijk
ook gebuikt worden voor andere praktische
zaken zoals het maken van baby voeding.

Spinnengel heeft alle juiste eigenschappen voor een langdurige nagel trend:
het is leuk, veelzijdig, gaat lang mee
en is gemakkelijk in het gebruik. Met
deze dikke gel kunt u perfect rechte
lijnen voor uw nagelkunst creëren
zonder sjablonen of gespecialiseerde
penselen. U kunt deze gel gebruiken
om een verscheidenheid aan looks te
creëren. Houd er wel rekening mee dat de
de meeste gels uitgehard moeten worden onder een LEDof UV-lamp.

Verkrijgbaar bij o.a.: www.ikohs.com & www.amazon.es
Zoekterm: Batidora Portátil

Het beste te vinden onder de Engelse naam: Spider Gel

De badpak

Sportschoenen van ademend gaas

Het opvallende eendelige badpak biedt
comfort en stijl. En komt weer helemaal
terug deze zomer. Vooral trendy is het
ruggenloze badpak in hele kleuren
zoals rood, geel en blauw. Maar ook
zwart en wit doen weer helemaal
mee. Dit jaar geldt, hoe opvallender
hoe beter!
Ze zijn inmiddels volop overal te krijgen. En ook
online is het aanbod zeer uitgebreid.

Deze schoenen zijn ontworpen voor een
uitstekende luchtstroom - en hoe meer
lucht er rond je voeten circuleert, hoe
koeler u blijft. Plus, minder kans op
zweet, wat leidt tot minder blaren.
Deze schoenen zijn ook verkrijgbaar
van bekenden merken zoals Adidas
en Nike.Ze zijn ideaal voor de Costa
del Sol, vooral gedurende de zomer. En
uiteraard ook omdat het hier weinig tot niet
regent, gezien ze water doorlatend zijn.

Spaanse naam: Bañador / Traje de baño

Spaanse naam: Zapatillas de malla transpirable

De oogschaduwstempel

Opblaasbare Bierpongtafel

De oogschaduwstempel helpt om binnen
enkele seconden oogschaduw aan te
brengen. Leg de pasta of oogschaduw
gewoon op de stempel en druk deze
vervolgens op het ooglid.

Opblaasbare bierpongtafels worden wereldwijd
een trend. Mensen houden ervan om bierpong
te spelen op feestjes en de opblaasbare
tafels voor in het zwembad brengen het
spel volledig naar een ander niveau.

Er zijn oogschaduwstempels in allerlei
vormen en maten, dus ongeacht uw
oogafmetingen is er zeker een passende
te vinden. De ideale oplossing voor de vrouw
die tijdens het opmaken wat tijd wil besparen of het zichzelf
gewoon makkelijker wil maken.

Naast een spelletje bierpong in het
zwembad is die ook prima op het strand
te gebruiken, en kan zelfs dienen als
luchtmatras met bekerhouder. Er zijn ook
modellen te krijgen met een bier koeler in
het midden van de tafel.

Het beste online te vinden onder: Eyeshadow Stamp
Spaanse naam: Aplicador de sombra de ojos

Verkrijgbaar bij o.a.: www.amazon.es
Zoekterm: Beer Pong

De producten op deze pagina worden door de redactie persoonlijk gekozen en worden in geen enkele vorm gesponsord.
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WEBSITE LATEN MAKEN?
Vanaf € 369
Een professionele website met alles wat nodig is.
Makkelijk zelf aan te passen
100% Responsive
Geen kunstmatige limieten
SEO+

MAAT WERK
Met meer als 20 jaar ervaring in 6 verschillende
programmeer talen is niets bij ons onmogelijk.
Of het nu gaan om het maken van een website, een applicatie
voor Android of IOS, het integreren van van diensten in uw
website of het automatiseren van taken zoals boekingen,
facturatie of sociale media berichten.

(+34) 606 058 801
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www.kostaweb.com

Gadgets & tips
van de maand juni

Ember Mug

Bose Frames Alto

De Ember Mug is de eerste
mok die thee, koffie of andere warme dranken op de
gewenste drinktemperatuur
van de gebruiker houdt.

De Bose Frames Alto Bluetooth zonnebril is de eerste
slimme zonnebril van Bose.
Verbeterd met Bose geluid en
ingebouwde elektronica in de
armen, kunt u met deze zonnebril discreet luisteren naar
rijke, meeslepende muziek
terwijl anderen vrijwel niets
horen. Het is een revolutionaire, persoonlijke open oren
audio ervaring.

Hij is gemaakt van roestvrij
staal of keramiek en richt
zich op het creëren van een
natuurlijk mokgevoel ondanks de technologie binnenin.
Slechts een kleine LED geeft aan dat de mok meer verbergt
dan u kunt zien.
De Ember Mug werkt via een App op uw Smartphone waar
u te gewenste temperatuur kunt instellen. De batterij gaat
ongeveer 1 1/2 uur mee en hij wordt geleverd met een
draadloze oplader in de vorm van een onderzetter. Zo is
opladen dus geen probleem.

Verrijkt met eersteklas accenten en materialen, zoals vergulde scharnieren, biedt de Bose Frames Alto een klassieke hoekige look en is verkrijgbaar in S/M of M/L formaat.
Tevens blokkeert hij tot 99% van de UVA/UVB-stralen met
gelijkmatig gekleurde lenzen.

Hij is waterdicht tot 1 meter, makkelijk te reinigen en intelligent.
Door verschillende sensoren die in de mok zitten weet de
Ember Mug wanneer hij leeg is waardoor hij vanzelf uit gaat.

De Bose Frames bevatten een naadloos geïntegreerde microfoon
voor het opnemen van gesprekken en toegang tot Siri of de
Google Assistant. Ook de installatie is eenvoudig. Zet ze gewoon
op en zet ze aan. De Bose Connect-app helpt u met de rest.

Website: https://ember.com/

Website: https://www.bose.es

Pixtica

Nova Launcher

Pixtica is een veelzijdige "alles-in-één" camera-app, met
foto- en videobewerking, galerie en veel creatieve functies.

Nova Launcher is een veelzijdige, flexibele en aanpasbare
vervanger voor het startscherm
van uw smartphone.

Gemaakt voor fotografieliefhebbers en filmmakers. Ontworpen om snel en intuïtief te
zijn, zodat je nooit meer een
moment mist. Of je nu een hobbyist, professional of iemand
die nauwelijks een camera heeft aangeraakt bent, Pixtica`s
eenvoudig te gebruiken ontwerp ontketent jouw creatieve
potentieel, met functies die het een plezier maken om foto's,
video's en zelfs GIF's te maken.

Nova brengt geavanceerde
functies om uw startscherm
te verbeteren, maar blijft
toch nog steeds een zeer
gebruikersvriendelijke keuze voor iedereen.

Als je smartphone handmatige bediening heeft, kun je ook
het volledige vermogen van de camera vrijgeven op een
pro-grade niveau zoals DSLR, ISO, sluitertijd, scherpstelling,
belichting en witbalans.

De standaard versie van Nova is gratis. Er is ook een betaalde
versie voor € 5.25, met extra functies zoals gebaren, app
groepen, het verbergen van apps, aangepaste pictogrammen, veeg gebaren en nog veel meer.

Pixtica is gratis maar helaas is er geen IOS versie.

Nova Launcher is slechts uitsluitend voor Android.

Te vinden in de Google Play Store, zoek op: Pixtica

Te vinden in de Google Play Store, zoek op: Nova Launcher

Of u nu uw startscherm volledig wilt vernieuwen of op zoek
bent naar een schonere, snellere home launcher, dan is
Nova het antwoord.

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

Dat er dagelijks bergen informatie van
ons worden verzameld is inmiddels
de meeste mensen wel duidelijk. Maar
wat kunnen we er aan doen, is het
mogelijk om anoniem te internetten?
De belangrijkste vraag die we ons
moeten stellen voordat we hem kunnen
beantwoorden is, "Anoniem... voor
wie?" Als u zich namelijk voor de NSA
of een andere staats geheime dienst
wilt verbergen word het extreem moeilijk
of zelfs onmogelijk. Maar u verbergen
voor Google, uw internet aanbieders,
en andere online diensten is niet al te
moeilijk. Met uitzondering uiteraard
wanneer u iets heel slechts doet op het
internet, want dan worden er instanties
ingeschakeld die u wel kunnen vinden!
Anoniem surfen is ook waardevol als
u niets doet wat verboden is. U bent
namelijk zeer moeilijk tot niet te vinden
voor een hacker. Als u bv. iets op het
internet plaatst en u komt op de radar
van een hacker, stalker of ander slecht
persoon die geen goede intenties heeft
en u heeft geen enkele vorm van anonimiteit dan bent u te vinden. Dit blijft
echter niet beperkt tot waar u woont,
maar ook kan er toegang verkregen
worden tot zowel uw computer als uw
smartphone.
Ik kan u geen beter advies geven dan
wat mijn ouders mij gaven toen we
meer dan 20 jaar geleden voor het eerst
internet kregen. "Geef mensen op het
internet nooit je gegevens!"

gmail account, bezoek aan bepaalde
websites die we niet opnoemen maar
wel allemaal kennen, etc. Alleen uit
veiligheidsredenen is er meer dan
genoeg te verbergen.

Video streaming
Bekijkt u films en series online via Netflix of doet u dit via een niet zo legale
gratis website.
Als u dit illegaal doet kan u in de problemen komen. Voor dit artikel, dat over
anonimiteit gaat, is het interessante
hieraan, hoe? (dit is geen advies over
hoe je illegale dingen kan doen).
Uw internet aanbieder weet welke
websites u bezoekt en ze hebben uiteraard ook uw gegevens, gezien u ze
maandelijks voor uw internet aansluiting
betaalt. Wat uw internet aanbieder met
deze gegevens doet is niet helemaal
duidelijk. 10 jaar geleden had ik nog
gezegd dat ze deze gegevens niet
aan derden geven, echter is er veel
veranderd, ook in de contracten van
internet aanbieders.
Een aantal internet aanbieders in de
UK heeft namelijk de gegevens van
verschillende klanten doorgegeven aan
instanties die verantwoordelijk zijn voor

auteursrechten, waardoor vervolgens
veel mensen zeer hoge boetes hebben
gekregen.
Om nog een stap verder te gaan worden er verschillende video sites en
andere "politiek incorrecte" websites
geblokkeerd door internet providers.
Deze websites worden al veel langer
gecensureerd door de bekende zoekmachines, maar zelfs als u ze via een
censuurvrije zoekmachine vindt kunt
u de website niet openen omdat uw
internet aanbieder deze blokkeert.
De reden waarom ze dit kunnen is dat
de gegevens die van uw computer of
smartphone naar de website verstuurd
worden voor de internet provider niet
anoniem zijn aangezien ze voor het
grootste deel niet versleuteld zijn.
Wanneer u een versleutelde website
bezoekt, kan uw internet provider in
theorie niet zien wat u naar de website
verstuurt maar wel welke website het is.
De enige manier om dit te voorkomen
is het gebruik van een "tunnel" zoals
bv. een VPN. Bij het gebruik van een
tunnel worden alle data versleuteld,
gaan naar een andere computer (server)
ergens op de wereld en daar worden de
gegevens vervolgens doorgestuurd. Dit
betekent dus dat u niet direct met een

Maar er is in 20 jaar veel veranderd.
Tegenwoordig lijkt het soms wel alsof
iedereen het advies heeft gekregen
"geef absoluut de hele wereld al je
gegevens".

Ik heb niets te verbergen
Dit is het meest gebruikte en tegelijkertijd absurdste excuus dat de meeste
mensen gebruiken om hun privacy niet
serieus te nemen.
Iedereen heeft namelijk meer dan genoeg
te verbergen. Neem bv. uw creditkaart
gegevens, de login gegevens van uw
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Anoniem internetten is veilig internetten

website verbinding maakt maar dat er
een computer tussen zit. Uw internet
provider kan zien dat u verbinding met
deze computer maakt, maar niet wáár
deze computer vervolgens verbinding
mee maakt. Uw internet provider heeft
dus geen flauw idee welke website u
bezoekt.
Het zelfde geldt andersom. De website
die u bezoekt ziet alleen de computer
die verbinding met hem maakt, en gezien u via een andere computer ergens
anders op de wereld verbinding maakt
weet hij dus ook niets.
De enige die alles weet is in dit geval
de VPN, ofwel de computer waarmee
u verbindt. Het is daarom ten zeerste af
te raden om een niet vertrouwde VPN
te gebruiken. En alle gratis VPN's zijn
ook niet te vertrouwen want ..... niets
is voor niets!
Nog een ander goed voorbeeld hiervan
is GeoBlocking, zoals bv. het niet kunnen
kijken van Netflix Nederland in Spanje.
Bij het gebruik van een VPN kan dit
wel, want u verbindt zich namelijk met
een computer die in Nederland staat
waardoor Netflix niet beter weet dan
dat u zich in Nederland bevindt.
Let wel op dat dit soort dingen tegen de
algemene voorwaarden zijn en soms
zelfs illegaal. Controleer dit dus voordat
u er aan begint.
Zeer belangrijk bij een VPN is "DNS leak
protection". Ik ga hier niet verder op in,
maar zonder dit kan uw internet provider
nog steeds mee kijken (behalve als u
zelf een anonieme DNS heeft geconfigureerd (wat zeer onwaarschijnlijk is).
Als u een "tunnel" zoals een VPN gebruikt controleer dan altijd of het werkt
voordat u begint te internetten. Zoals
bv. op: https://www.dnsleaktest.com

Koekjes (Cookies)
Koekjes zij voor het internet zeer
belangrijk en vele websites zouden
zonder koekjes niet functioneren zoals
we gewend zijn.
Eenvoudig gezegd is een koekje niet

meer dan een bestand dat door een
website op uw computer wordt opgeslagen. Dit kan van alles zijn zoals bv.
"gebruiker:36556".

hotels etc. en voor dat u het weet ziet
u reclame hierover op Facebook. Dit
is een perfect voorbeeld van traceer
koekjes.

Er zijn ook sessie koekjes die lange
encryptie sleutels bevatten. Deze zorgen
ervoor dat u in websites kunt inloggen.
De koekjes dienen er namelijk voor om
uw identiteit te bevestigen want zonder
deze sessie koekjes zou u letterlijk naar
elke klik opnieuw uw gebruikersnaam
en wachtwoord moeten invullen.

Als u dus anoniem wilt zijn op het internet is het zeer belangrijk dat u traceer
koekjes blokkeert. Als u bv een VPN
or andere "tunnel" gebruikt maar niet
uw koekjes verwijdert of "prive modus"
gebruikt dan bent u niet anoniem voor
deze websites. Het koekje identificeert u.

Er zijn uiteraard ook ander koekjes die
het gebruik van een website makkelijker
maken, en simpelweg dienen om dingen
te "herinneren" zodat u niet altijd alles
moet invullen of dingen moet aanvinken.
Koekjes zijn dus niet slecht en maken
het internet veel makkelijker en gebruiksvriendelijker. Als u nu bv. naar
facebook.com gaat hoeft u niet in te
loggen want u bent al ingelogd. Dit komt
omdat Facebook een koekje op uw
computer heeft opgeslagen waardoor
ze weten dat u het bent.
Op het moment dat u uw koekjes verwijdert of Facebook bezoekt in "privé
modus" moet u weer uw gebruikersnaam
en wachtwoord invoeren omdat het
koekje niet meer bestaat of zichtbaar is.
Het probleem ontstaat echter bij het
misbruik van koekjes. Dit soort koekjes
zijn ook wel beter bekend als traceer
koekjes (tracking cookies). De naam
zegt het al, deze worden gebruikt om
u te traceren. Dus welke websites u
bezoekt, wanneer u deze bezoekt,
eventueel ook waar u op klikt, etc.
Deze koekjes worden gegenereerd door
"plug-ins" op websites van diensten zoals
Google, Facebook, addThis en Twitter.
Als een website bv. een "vind ik leuk"
knop van Facebook op hun pagina
heeft staan, kan ik u garanderen dat
Facebook weet dat u deze website
bezoekt en dat ze dit ook opslaan en
later gebruiken om op Facebook u
aangepaste reclame te tonen.
Dit kunt u zelf uitproberen, ga maar
eens zoeken naar vakantie vluchten,

Of nog erger, als u bv. in Google inlogt,
vervolgens u VPN aan zet en Google
weet dat u een VPN gebruikt.
Daarom is het belangrijk een VPN
altijd in combinatie met "privé modus"
te gebruiken. En om reden die ik
waarschijnlijk niet op hoef te noemen
is het ook belangrijk dat u een browser
gebruikt die nog een beetje respect
voor uw privacy heeft zoals bv. Firefox.
De browsers Microsoft Edge (Internet
Explorer) en Google Chrome zijn hier
geen optie.
Firefox heeft tevens verschillende privacy
plugins die u kunt installeren die ook
het normale internet gebruik (zonder
VPN en privacy modus) verbeteren.
Zoals bv. Privacy Badger. En ze zijn
tevens te installeren op uw smarthpone.

Veiligheid
Tenslotte is een VPN ook onmisbaar
voor mensen die veel gebruik maken
van openbare WIFI. Vooral bij grote
locaties zoals vliegvelden, waar veel
mensen van een openbare WIFI gebruik maken, is de kans groot dat een
hacker mee kijkt en gegevens aan het
verzamelen is. Ik ga hier niet verder op
in maar kan zeggen dat het belachelijk
makkelijk is om iemand zijn Facebook
op een openbare WIFI te hacken.
Bij het gebruik van een VPN, wordt
alle data versleuteld en is dus niet
meer zichtbaar voor hackers op een
openbare WIFI.
Ron Kuijsters T.
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Het belang van een
‘rampenclausule’ in een testament

Onlangs werd pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is dat er
in een testament ook een zogenaamde rampenclausule
wordt opgenomen.

De zaak van het jonge Nederlandse echtpaar op
huwelijksreis
De zaak die veel in de pers is geweest betrof het jonge
echtpaar Jeroen en Michou. Zij waren in juni 2016 met elkaar
in het huwelijk getreden en daarna naar de Dominicaanse
Republiek vertrokken voor hun huwelijksreis. Na een dagexcursie naar een eiland in de buurt worden Jeroen en Michou
’s nachts ziek. De volgende dag overlijden zij beiden aan
een hartstilstand. Hoewel nooit exact duidelijk is geworden
waaraan zij zijn overleden bestaat het vermoeden dat zij
een zeer ernstige voedselvergiftiging hebben opgelopen.

Geen kinderen, geen testament
Jeroen en Michou hadden (nog) geen kinderen. Zij hadden
ook nog geen testamenten laten opmaken. Omdat Michou
nét iets eerder is overleden dan Jeroen is op grond van
het Nederlandse wettelijke versterferfrecht haar nalatenschap toegekomen aan Jeroen als haar enig erfgenaam.
Omdat Jeroen vlak na Michou is overleden komt zowel de
nalatenschap van Michou als de nalatenschap van Jeroen
vervolgens toe aan de familie van Jeroen als zijn wettelijke
erfgenamen. De familie van Michou erft dus niets.

De uitspraak van de rechtbank
De familie van Michou vond deze uitkomst zo onredelijk
dat zij de gang naar de rechter hebben gemaakt. In januari
2019 heeft de Rechtbank geoordeeld dat de uitkomst van de
toepassing van het Nederlandse wettelijke versterferfrecht
in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en dat de nalatenschap van Michou aan haar eigen familie zou moeten
toekomen: als ware er sprake was een gelijktijdig overlijden
van de Michou en Jeroen.

Het hoger beroep: Hof Den Haag 12 mei 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:891
De moeder van Jeroen gaat tegen deze uitspraak in hoger
beroep bij het Hof. Op 12 mei jl. vernietigt het Hof de uitspraak
van de Rechtbank en oordeelt dat de erfenis van Michou op
grond van het Nederlandse wettelijke versterferfrecht toekomt
aan Jeroen als haar enig erfgenaam, en vervolgens – door
zijn eigen overlijden – aan de familie van Jeroen.
De meeste mensen zullen deze uitspraak in hoger beroep
– zeker gezien het feit dat Michou maar iets eerder dan
Jeroen is overleden – zeer schrijnend vinden voor de familie
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van Michou. Omdat het Hof uiteraard beseft dat de uitkomst
van het hoger beroep geen gemakkelijke boodschap voor
de familie van Michou behelst heeft het Hof zijn beslissing
zo duidelijk mogelijk uitgelegd aan de familie van Michou.

Rechtszekerheid staat voorop
Op grond van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek wordt
een rechtsregel buiten toepassing gelaten als deze in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar is. De vraag hier was dus:
is de uitkomst van de Nederlandse wettelijke regels in dit
geval onaanvaardbaar? Het Hof concludeerde van niet op
grond van de navolgende argumenten.
Het Hof is van mening dat vooral in het erfrecht het van
groot belang is dat de rechtszekerheid voorop staat: zowel
voor erfgenamen als voor derden is het belangrijk dat snel
duidelijk is wie de erfgenamen zijn.
Voorts acht het Hof het van belang dat Jeroen en Michou
hun vermogen samen hebben opgebouwd en dit dus niet
bestond uit familievermogen van Michou. Daarnaast was
van belang dat door het terzijde schuiven van de wettelijke
regels een deel van het vermogen terecht zou komen bij de
halfbroers en halfzus van Michou met wie zij vrijwel geen
contact had, en bij de schuldeisers van haar failliete vader.
Het Hof overweegt voorts dat de Nederlandse wettelijke
regels duidelijk zijn en dat de gedachte van de wetgever is
geweest dat deze wettelijke regels ook in dit soort situaties
gelden. Als de erflater dat niet wenst, dan moet deze een
testament met een rampenclausule laten opmaken. Een
dergelijke rampenclausule heeft vaak als inhoud dat wanneer
echtgenoten zonder kinderen binnen dertig dagen na elkaar
overlijden, de nalatenschap van iedere echtgenoot naar
zijn of haar eigen familie gaat (en dus niet naar de familie
van de langstlevende echtgenoot). Nu Jeroen en Michou
dit hebben nagelaten zijn de Nederlandse wettelijke regels
gewoon van toepassing: hoe pijnlijk de uitkomst ook is voor
de familie van Michou.

Geen testament, wel kinderen
Ook voor mensen die wél kinderen hebben is het aan te
raden om altijd een rampenclausule op te nemen in het
testament. Want ook dan is het mogelijk dat het hele gezin
om het leven komt en de nalatenschap terechtkomt bij personen aan wie men liever geen vermogen had nagelaten.
Denk aan de ramp met de MH17: aan boord van dit vliegtuig
zaten diverse Nederlandse gezinnen. En wat als het laatste
gezinslid net iets later overlijdt dan de rest van het gezin,
bijvoorbeeld na een auto-ongeluk waar het hele gezin bij
betrokken was? De familie van het als laatste overleden
gezinslid erft dan alles, hetgeen vaak niet de bedoeling is.

Neem een rampenclausule én een rechtskeuze op
in uw testament!
Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt dat u ooit met een dergelijke situatie geconfronteerd wordt raden wij toch iedereen
aan om zo`n rampenclausule op te nemen in het testament.
Van belang is daarnaast dat in een dergelijk testament ook
voor het Nederlandse erfrecht wordt gekozen.
Als men in Spanje woont en in de rampenclausule opneemt
dat bijvoorbeeld de broers en zusters van beide echtgenoten gelijkelijk erven in een dergelijke situatie, dan is een
rechtskeuze essentieel.
Zonder die rechtskeuze hebben de ouders van een overleden
persoon (op grond van het Spaanse erfrecht) namelijk een
legitieme portie, waardoor het resultaat toch weer anders
zou zijn dan de bedoeling was!
mr. J.T. Tromp

www.erfrechtinspanje.nl

Tien minuten voor twaalf, bent u er op voorbereid?
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Algemene geneeskunde
Oor-, neus- en keelspecialisten
Kleinschalige chirurgie
Esthetische Geneeskunde (Botox & Vullers)
Fysiotherapeut
Chiropractor
Psychologie
952 836 377

CC Elviria, of. 2, 29604 Marbella
info@clinicanormed.com - www.clinicanormed.com
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Horoscoop
voor de maand juni

Tweelingen

Weegschaal

Waterman

U wordt onrustig van veranderingen in uw
woonomgeving waardoor een bepaalde
situatie iets uit de hand dreigt te lopen.
Na de 30e juni valt echter veel precies
op zijn plaats zodat de rust wederkeert.
De positie van de zon maakt dan ook een
einde aan uw besluiteloosheid. Blijf streven
naar persoonlijke groei maar snoep niet
te veel. Schenk ook meer aandacht aan
de doorsneesystematiek.

Een paar bewonderende blikken zijn
binnenkort uw deel, het is alleen jammer
dat zelfs de sterren hier geen verder
uitsluitsel over geven. Kijk wat meer om
u heen, dat verruimt de blik maar houd
u vooral verre van adviesorganen en ga
af op uw libidineuze instincten. Het strategische management van uw financiën
behoeft enige bijstelling, misschien is
een beroepsbegeleidende hulp gewenst.

U heeft een chaotische maand voor de boeg,
ook als u niet over een vaartuig beschikt.
Er wordt teveel gezeverd en gekakeld in
uw onmiddellijke omgeving, doe daar wat
aan of zoek uw vertier elders. Nu koude
windvlagen plaatsgemaakt hebben voor
warme lentebriesjes is een bezoek aan
de kapper verantwoord en in sommige
gevallen zelfs noodzakelijk.

Kreeft

Schorpioen

Vissen

U heeft iets meer behoefte aan gevoelswarmte en daar zal deze maand in worden
voorzien. Mocht u daarna toch nog een
probleem hebben gooi dat dan in een
groep. Onvoorziene uitgaven kunnen uw
economisch welzijn destabiliseren maar de
aanschaf van een nieuw nagelschaartje
is een verantwoorde uitgave. De huidige
elongatie van de maan zorgt voor onvoorziene mogelijkheden.

Er is iets wat u vooral niet moet doen
deze maand. Het heeft te maken met een
grondslagversmallend handhavingsmoratorium maar helaas geven de sterren
geen verdere aanwijzingen. Sta open
voor de mening van anderen en wees
vooral leergierig de derde week van deze
maand. Als u uw gevoelens niet verbergt
kan er ook iets moois groeien uit een
onverwachte ontmoeting.

Financieel gaat het de goede kant uit en
ook op de werkvloer heerst een prettige
sfeer, maak daar gebruik van. Oude
pijnpunten verdwijnen dankzij de relevante astronomische posities van de u
welgezinde planeten. Vanaf de 21e juni
manifesteert de invloed van de maan
zich op een prettige wijze en de retrograde
beweging van Mercurius zorgt voor een
harmonieus gezinsleven.

Leeuw

Boogschutter

Ram

Nou nou Leeuw, het wordt weer rozengeur
en maneschijn en zelfs de zon doet mee.
U bent een geluksvogel momenteel. Tracht
vooral de periferie van uw menselijke
ervaring nader te verkennen. Aan het
einde van deze maand moet u een stapje
terug doen maar kijk wel eerst over uw
schouder. Een lot met de cijfers 8 en 3 kan
voor een aangename verrassing zorgen.

De versnellingscoëfficiënt van uw planeet
zorg voor een harmonisering van de
werkprocessen. Betracht evenwel enige
voorzichtigheid bij het stof afnemen. U
heeft ook moeite met de huidige detentiefasering, een flexibiliseringsagenda
kan hier van nut zijn. Tracht positieve
gedachten iets meer te intensiveren want
als u zich afvraagt waar u voor staat is
het eigenlijk al te laat.

De kosmische pluriformiteit speelt u
danig parten maar de hulp van een activiteitenbegeleider is nog niet nodig. Voor
Rammen in het bezit van een voertuig
is het tijd om de banden op spanning te
brengen. Profileer uzelf eens wat minder
op de digitale media, niet iedereen heeft
interesse in uw dagelijks doen en laten.
Tracht positieve gedachten te intensiveren
dan komt alles nog goed deze maand.

Maagd

Steenbok

Stier

Geduld is nodig deze maand want er
staan u grote veranderingen te wachten.
Het hangt gedeeltelijk af van hoe de
suiker wordt toegevoegd aan de koffie
maar ook de huidige periode in uw zielenleven gaat een grote rol spelen. Het
stabiele magnetische veld van uw planeet
Mercurius vertoont momenteel minieme
schommelingen dus tracht te berusten
in het onvermijdelijke.

Pas op voor verkneutering de komende
weken. U wordt rijkelijk voorzien van welbehagen maar er ligt een spanningsveld op
de loer. Uw astrale ik kampt momenteel met
een grondslagversmallende handhaving
maar dat is gelukkig slechts van korte duur.
Koop een nieuwe tandenborstel en stel
een bezoek aan de tandarts niet verder
uit. Fysieke activiteiten zijn oké maar u
moet het niet overdrijven.

De wetmatige aspecten van menselijke
waarnemingen gaan af en toe geheel aan
u voorbij waardoor er minder systematisch
wordt gewerkt. Er manifesteert zich een
dipje maar de tijd heelt alle loze beloften
dus ferm de blik op de toekomst gericht
houden, die ziet er veelbelovend uit voor
Stieren. Zelfacceptatie is het operationele
woord deze maand wat echter niet betekent dat u de boel kan laten verslonzen.

(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)

(21 maart t/m 20 april)

(21 april t/m 21 mei)
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Kosta’s puzzelpagina

Sudoku

Vind de Tulp
8

7

3

4

1. _____________
2. _____________
3. _____________

6

Makkelijk

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

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

5

5. ZWEMMEN

3. KUSTLIJN 		

6. VISSEN

1

7

3

8

7

6

3

4

9

3

8

2

3

1

4

8

7

7
8

5

3

9
5

5

1

8

4

2

6

8

4

7

1

1

9

3

2

3

1

3

7

4

8

2

3

1

9

5

2
Moeilijk

4
5
6
Oplossing vorige Kosta:
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1

4

3

2

1. Cereza
4. Sandia

7

9

7

1

2

Middel

2. VLIEGER

5

5

6

4. KWALLEN

6

7

HET STRAND (LA PLAYA)
1. HANDDOEK

3

9

1. Pagina 11, in de grot.
2. Pagina 23, in de eerste foto.
3. Pagina 32, naast de Wereldschool.

Leer Spaans met de Kosta

9

2. Limon		
5. Uva 		

3. Fresa
6. Piña

5

6

7

5

2
6

1

1

6

8

2

5

4

6

7
3

1

4

7
8

7

9

Woordzoeker (zwembad)

Deze woorden zijn verstopt:
Badpak - Bal - Bikini - Zwembroek - Vakantie - Slippers - Sproeier - Duikbril - Schoolslag - Bommetje - Parasol - Zonnebril
- Water - Snorkel - Handdoek - Luchtbed - Zomer - Plezier - Genieten

Zoek de 7 fouten

Oplossing van vorige maand: B2, C1, D5, D6, E2, E3, E5
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Nederlandstalige medische zorg
van Nerja t/m Estepona

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

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

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

PODOLOOG

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

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

Nerja
• Fysiotherapie Holandesa
Tel: 952 526 881

Torremolinos
• Desirée González Bossaers
Tel: 951 339 219

Monda
• Sophia Pothoven, Tel: 678 333 013

PSYCHOLOOG
Málaga
• Gerlinda Smit, Tel: 669 579 996

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

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

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

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

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

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

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

VERZEKERING (Spoed)
•
•
•
•

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

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

Boekwinkels in Spanje

Strengere naleving verkeersregels

Culturele activiteiten dragen met 27.728 miljoen euro zo'n
2,4% bij aan het bruto nationaal produkt van Spanje. De
bijdrage van boekwinkels en dag en weekbladen in dit bedrag is 8.723 miljoen euro. De huidige pandemie heeft een
terugval van 80% veroorzaakt in de verkoop van boeken
waardoor het voortbestaan van veel van het toch al kleine
aantal boekwinkels in Spanje ernstig bedreigd wordt.

De huidige toestand vraagt om een strengere naleving
van de verkeersregels. Zowel fietsers als gebruikers van
tweewielers met of zonder elektrische ondersteuning en
wandelaars worden er op gewezen dat de heersende verkeersregels in acht genomen moeten worden teneinde een
ieder de benodigde ruimte te kunnen geven.

Michael Robinson
De op 27 april overleden Engelsman Michael Robinson werd
in 1984 met Liverpool winnaar van de Europa Cup. In 1987
kwam hij naar Pamplona waar hij voor Osasuna speelde
en twee jaar later zijn voetballoopbaan beëindigde. Michael
werd daarna een van de meest geliefde sportverslaggevers
van Spanje en in Cadiz gaan stemmen op om het aldaar
gelegen stadion naar deze onvergetelijke Engelsman te
vernoemen. De huidige naam Estadio Ramón de Carranza
verwijst naar een ex militair en burgemeester die aanhanger
was het Franco-regime.

Priego de Córdoba
Het indrukwekkende kasteel in Priego de Cordóba, gelegen
halverwege tussen Cordoba en Granada, behoort al sinds
1943 tot het historisch, cultureel en artistiek erfgoed van
Spanje. Dit oorspronkelijk Arabisch kasteel werd in de
dertiende en veertiende eeuw gerestaureerd maar had o.a.
zwaar te lijden van de aardbeving van Lissabon in 1755. 5
jaar geleden begon de gemeente met een grondige opknapbeurt zodat het indrukwekkende bouwwerk binnenkort in al
zijn oorspronkelijke glorie te bewonderen zal zijn.

De regering van Pedro Sánchez
De coalitieregering van Pedro Sánchez had in juni 2018, toen
de PSOE aan de macht kwam na een motie van wantrouwen
tegen de regering van Rajoy (PP) niet minder dan 178 senior
managers en leidinggevenden. De huidige coalitieregering
van de PSOE met de marxistische partij Podemos heeft
dit aantal verhoogd tot 236 en het aantal ministeries steeg
van 17 naar 22. Waarschijnlijk is dit allemaal gedaan om
de heersende bureaucratie waaronder Spanje gebukt gaat
enigszins te beteugelen.

Elektrische steppen zijn niet toegestaan op de voetgangerspaden en moeten zich aan een maximum snelheid houden
van 25 km/uur. `s Avonds wordt men geacht reflecterende
kledingstukken te dragen en ook moeten alle tweewielers
van licht zijn voorzien.
De volgende boetes staan u te wachten bij het niet naleven
van de volgende verkeersregels: Fietsers met koptelefoon,
zonder helm of rijden op een trottoir, 60-200 euro.
Tegen het verkeer in rijden met fiets of step, 150-500 euro.
Zonder licht rijden tussen zonsondergang en zonsopkomst,
200 euro. En tenslotte het omver rijden van een wandelaar
op het trottoir kan beboet worden met met 10.000 euro.
Ook de wandelaar wordt strenger in de gaten gehouden en
het oversteken van de straat buiten een zebrapad en het
lopen langs de linkerkant van de weg buiten de bebouwde
kom kan een boete opleveren van maximaal 80 euro.
Het oversteken van een zebrapad bij rood licht wordt maximaal met 200 euro beboet.

Gemeentelijke verordening
In deze benarde tijden wordt de onfrisse gewoonte van het
spugen steeds meer bekritiseerd. Er bestaan zelfs plaatselijke
wetten die het beboeten hiervan mogelijk maken.
Zo kan men dan ook in de Gemeentelijke Verordening voor
het schoonhouden van de openbare ruimtes van Málaga in
Hoofdstuk 1, titel 2, artikel 5 onder 2d het volgende lezen:
'In het bijzonder, en met een louter illustratief karakter, is het
verboden op straat te spugen en te voldoen aan fysiologische
behoeften op de openbare weg of in een andere ruimte dan
die niet specifiek voor dit doel is bedoeld.' (met fysiologische
behoeften wordt het uitscheiden van ontlasting bedoeld).

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

