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Na het succes van de 
“dummy” van ¿SERIEUS!? 
die in mei uitkwam, nu de 
uitgave van de maand juni. 
24 pagina´s leesplezier!

Wij vinden het erg leuk om van zo-
veel mensen zulke leuke reacties te 
hebben mogen ontvangen over onze 
eerste uitgave. Bedankt! Ook voor de 
positieve feedback, dit word enorm 
gewaardeerd!  Deze maand was er 
gelukkig weer wat meer te beleven in 
Carihuela. Zijn er wat versoepelingen 
gekomen in de Covid regels en komt 
het toerisme toch wel weer mondjes 
maat op gang. Vooral vanaf de laat-
ste week van mei hebben velen hun 
koffer gepakt in Nederland om na een 
veel te lange tijd weer een bezoek te 
brengen aan het zonnige Spanje. Erg 
leuk om te melden dat er ook weer 
twee nieuwe zaken open zijn gegaan 
vorige maand. 
Hierover lees je natuurlijk in deze 
editie. Zaterdag 12 juni organiseren 
wij een evenement, de sterkste man, 
of vrouw natuurlijk, van Carihuela. 
Dit zal plaats gaan vinden bij de Bra-
bander. Mocht je mee willen doen kan 
je je daar inschrijven. Inschrijven kan 
ook door een persoonlijk bericht via 
Facebook te sturen of een mailtje. 

Omdat er nu al aardig wat vraag was 
of wij de volgende editie via de post 
konden sturen of apart konden, hou-
den hebben wij een website gemaakt 
waar alle edities van ¿SERIEUS!? te 
lezen zullen zijn.  www.serieus.es. 

Mocht je zelf wat leuks te vertellen 
hebben, op of aanmerkingen hebben, 
laat dit dan aan ons weten. Ingezon-
den stukken zijn natuurlijk altijd wel-
kom. Dit kan doorgegeven worden via 
de mail: info@serieus.es. En natuur-
lijk kun je ons volgen op social media: 
serieus carihuela. Deze maand in
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Bep en Piet, wie kent ze niet, spreken af met 
Miep en Jan, waar je zo mee lachen kan. Om een 
borrel te drinken op de veilige terugreis van die 
twee, want Bep en Piet gaan nog niet mee.  Afijn, 
10 uur 's morgens in de Euro, na 2 uur nog nie-
mand te zien. Zitten ze bij de Heineken Corner of 
Happy Days misschien? Ze proberen het bij De 
Klikspaan, Het Trefpunt en Uwe Majesteit, nog 
steeds kwijt. Oke, dan maar naar De Brabander, 
Caribbean en Lounge 17, ook al niets te zien. 
Misschien heeft iemand bij gewoon Do ze ge-
zien. Op naar La Tasca, Jimmy en De Babbelaar, 
helemaal niks dat is raar. Dan de Cosy Corner, 
Voom Voom en 't Kippenhuis, en geen telefoon, 
want die ligt thuis. Ze sjokken naar The Launch, 
La Rocha, 't Borreluur en zoeken inmiddels al 3 
uur. Hup naar 't Regthuys, Casa Beense en Friet 
van Piet, Maar ook daar zijn ze niet. Ze strompe-
len door naar Florin, 't Karrewiel en D&D Non-
deju, waar zijn die twee. Op d'n Hoek, bij De Bu-
ren of Sensaciones, ze laten ons gewoon barsten 
met hun rot kapsones. Toch nog effe kijken bij de 
Oranje Leeuw en 't Stamcafé, vooral Bep zit er 
toch wel mee. Inmiddels zwabberen ze door naar 
Montemar La Bonita,
Bep zegt: Ze nemen ons zwaar in de maling, ja 
ja 150 euro lichter, misselijk en zo zat als een 
aap, vallen ze thuis meteen in slaap. De volgende 
dag belt Bep naar Jan, schreeuwt dat hij dat niet 
maken kan.
Jan zegt: wees nou niet kwaad, jullie waren 1 dag 
te laat. Er was niets aan de hand, we waren ge-
woon terug op weg naar Nederland.

Maandelijkse 
column
van 

Henny
Duinkerken
Vakantie?

Spanjaarden en auto 
rijden, je moet er even 
aan wennen. Het kan 
hier net even wat anders 
gaan in het verkeer als 
wij in Nederland ge-
wend zijn.
Zo kom je hier, al rijdt er nie-
mand op de weg, de enige auto-
mobilist tegen, die gewoon op de 
linker baan rijdt. In Nederland is 
dit uit den boze. Hier is het vrij 
normaal. Ook rotondes zijn pro-
blematisch, dat gaat alle kanten 
op. Anticiperen moet hier ook 
nog worden uitgevonden. 
Uit eigen ervaring, ik reed van de 
week in mijn auto´tje en nader-
de een auto die zowel links als 
rechts reed, en op de rotonde al 
vreemde capriolen uithaalde. Ik 
moest even goed kijken aan wel-
ke kant ik deze bestuurder nou 
in moest gaan halen, (dat soort 
typjes heb je natuurlijk liever 
achter je dan voor je) toeterde ik 
en kreeg toen de bekende vinger. 
De beste man was onder het rij-

We zullen er maar aan moeten 
wennen dat het rijgedrag hier iets 
anders is als dat wij in ons kikker-
landje gewend zijn. Maar als je nu 
denkt dat je netjes geparkeerd staat 
en de kans op schade en brokken 
met 70% verminderd is, dan heb 
je dat natuurlijk mis. Inparkeren, 
dit schijnt voor de meeste een heel 
ingewikkeld gebeuren te zijn. En 
die paar extra deukjes, in eigen 
auto of een auto die te dicht in 
het rampgebied staat, van deze 
toch wel ingewikkelde manoeuvre 
maakt niet zo heel veel uit. Het is 
net of de Spanjaard denkt: Mwah, 
dat deukje kan er ook nog wel bij. 
Een deukje meer of minder, wat is 
het probleem? 
Om ook nog wat positiefs toe te 
voegen zijn Spanjaarden, over het 
algemeen,  een stuk toleranter en 
minder agressief in het verkeer dan  
Nederlanders, geven gemakkelijk 
voorrang, ritsen als vanzelf en 
hebben geduld als je even stopt om 
uit het raam een kort praatje met 
een bekende te houden. Zelfs in het 
verkeer is het dus nog tranquilo, 
tranquilo.

Het verkeer in Spanje
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HollandseNIEUWE
Op dinsdag 15 juni organiseert het Ne-
derlands Visbureau de viering van de 
komst van de Hollandse Nieuwe, vangst 
2021. De traditionele veiling van het eerste 
vaatje haring zal op deze datum worden geor-
ganiseerd, waarvan de opbrengst aan de Stich-
ting Ambulance Wens wordt geschonken. Vanaf 
woensdag 16 juni, zal de Hollandse Nieuwe 
weer overal te koop zijn. De “Hollandse Nieu-
we” wordt ook wel “maatjesharing” genoemd, 
een verbastering van “maagdenharing”, omdat 
het jonge haringen zijn die zich nog niet hebben 
kunnen voortplanten. 

Vlaggetjesdag is van veel recenter. In 1947 kreeg 
Vlaggetjesdag voor het eerst echt naam in de me-
dia. Van oudsher werd Vlaggetjesdag gevierd als 
de schepen uitvaarden, dan kwam er weer geld in 
het laatje. Nu vieren we Vlaggetjesdag als de vis 
binnen is. Haringen behoorden eeuwenlang tot de 
belangrijkste vissen in de visserij. Waarschijnlijk 
was de bloeitijd van de Nederlandse haringvis-
serij in eerste helft van de 17e eeuw. De haring 
werd vooral in de Noordzee gevangen, waar ze 
op zee gekaakt en gezouten werden. In onder 
andere de vroegere Zuiderzee en voor de kust 
werden ook haringen gevangen die voor verse 
verkoop bestemd waren. Van overbevissing was 
al sprake in de 17e eeuw, toen ook al regulerende 
maatregelen werden getroffen. In de twintigste 
eeuw verminderde op diverse plaatsen het haring-
bestand zo sterk dat de regering besloot tot een 
zesjarig vangstverbod (1977-1983). 

Door strenge Europese vangstbeperkin-
gen, die nu nog steeds gelden, heeft de 
haring zich kunnen herstellen en gedijt 
hij tegenwoordig weer relatief goed. 
Haring is een vette vis. Vette vis is een 
gezonde keuze en staat in de Schijf 
van Vijf. Het advies is om 1 keer in de 
week vis te eten.

Vette vis bestaat uit meer dan 5% vet en 
is te vinden in de winkel of bij de vis-
kraam. Onder andere makreel, haring, 
zalm en sardines vallen onder vette vis. 
De jeugd eet tegenwoordig weinig ha-
ring. Waarschijnlijk omdat ze het thuis 
niet meer mee krijgen. Vroeger lagen 
de eetpatronen veel meer vast: vrij-
dag was visdag. Er werd volop haring 
gegeten in gezinnen. Nu merk je dat 
kinderen vaak nog nooit haring hebben 
geproefd. Uit onderzoek blijkt dan ook 
dat zeventig procent van de haringe-
ters zestigplusser is. Door meerdere 
campagnes die zijn gevoerd op onder 
andere basisscholen hopen we allemaal 
dat de jeugd ook weer vaker een lekker 
harinkje hapt! In Carihuela kan je na-
tuurlijk ook de Hollandse nieuwe naar 
binnen laten glijden. Op vrijdag kan 
dat bij de Euro bar, de kraam van John 
en Els, die op zaterdag ook lekkerbek-
ken verkopen, en de rest van de dagen 
natuurlijk ook bij Gewoon Do.
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Europese Tourette dag, als je sommige 
bars binnen komt lopen in Carihuela zou 
je haast denken dat meer mensen last heb-
ben van tourette dan dat je zou verwach-
ten. Maar tourette (Het syndroom van Gil-
les de la Tourette, ofwel TS) is natuurlijk 
meer dan alleen maar vloeken.
Er komen ook ongecontroleerde spierbewegingen 
bij en het maken van geluiden, ik hoor de gedach-
tengang nu al in sommige koppies, “ik zie het ver-
schil niet met bovengenoemde koptekst”. Misschien 
is er iets meer informatie nodig om jullie te overtui-
gen. Ik ga mijn best doen,.. 
Bij mannen komt Tourette vaker voor dan bij vrou-
wen, ik hoor weer mensen denken: “oke dit maakt 
de koptekst alleen maar sterker”. Ik ga toch nog een 
keer proberen om je te overtuigen. Poging nummer 
twee. Vocale of fonische tics zijn geluiden als snui-
ven, kuchen of het herhalen van woorden of zinnen. 
En ook nu hoor ik sommige van jullie denken..... 
Dus hier poging nummer drie dan maar:  Genezing 
van Tourette ligt op het verhogen van de kwaliteit 
van leven, niet op het genezen van de aandoening. 
Dit is namelijk niet mogelijk. Nu ik er zelf over na-
denk ben ik aan een onmogelijke taak begonnen, en 
gaat overtuigingspoging nummer vier hem niet meer 
worden.
Voordat dit weer als “slecht” word gelezen, deze 
tekst is niet beledigend bedoeld. Één op de tweehon-
derd mensen heeft last van tics en dus enige vorm 
van Tourette, nee dit is geen grapje, vergeet even 2 
minuten het bovenstaande stukje. Veel maken er wel 
een grapje over, waaronder ikzelf! Maar 7 juni is de 
europese dag van Tourette. Gelukkig staat men hier 
bij stil want er zijn eigenlijk nog vrij weinig onder-
zoeken naar gedaan. Wat natuurlijk wel nodig is.

DONALD
9 juni de dag van Donald Duck, maar dat 
blijkt dus niet overal dezelfde datum te 
zijn, op 25 oktober wordt in Nederland 
Donald Duck dag gevierd maar in Ame-
rika vieren ze dat op 9 juni. Waarom dit 
een andere dag is? Op 25 oktober 1952 viel de 
eerste Donald Duck, toen als bijlage van het week-
blad Margriet, op de Nederlandse deurmatten. Maar 
Donald was de eerste keer te zien in de Disneyfilm 
“The Wise Little Hen” en daarom wordt die datum 
als ijkpunt aangehouden in Amerika. Zijn debuut 
optreden in deze film maakte zo’n indruk dat men-
sen brieven aan Walt Disney gingen schrijven met 
de vraag of die eend niet vaker kon meedoen, ze 
vonden die luidruchtige kwaaie eend in zijn matro-
zenpakje dolkomisch. Donald Duck heeft zijn naam 
te danken aan een  Australische cricketteam dat, 
met hun sterspeler Donald Bradman, naar Amerika 
kwam voor een cricketwedstrijd. Dat hij tijdens de 
wedstrijd tegen New York het veld afging met een 
slaggemiddelde van 0 was iets ongelooflijks voor 
de man die altijd punten scoorde. In cricket is daar 
een uitdrukking voor “got out for a duck” . De kran-
ten stonden er vol van, in één artikel werd met een 
knipoog naar de uitdrukking “got out for a duck” het 
volgende geschreven “ Donald took to cricket like 
duck to the water”. In die tijd was Walt Disney een 
vriendje aan het bedenken voor Micky Mouse. Er 
wordt gezegd dat hij de krantenberichten over Brad-
man en de verwijzingen naar zijn “duck” heeft gele-
zen en zodoende werd geïnspireerd tot het bedenken 
van Donald Duck.

PCR – TESTEN 
in de Clinica 
Servicio Medico, 
Costa del Sol
(tegenover Slage-
rij Stam, naast de 
oude Mercado-
na).

Een PCR test dient 
altijd door een 
laboratorium te 
worden 
geanalyseerd. Niet 
alleen afname via 
de neus en/of keel 
maar
ook de wat “aan-
genamere” speek-
seltest kunt u nu 
doen voor 
dezelfde prijs. 
De testen worden 
iedere dag afgeno-
men tussen
09:00 en 12:00 
uur. U ontvangt de 
uitslag ´s avonds 
rond 21:00
uur inclusief een 



Als een schizofreen persoon met 
zelfmoord dreigt, kan hij dan we-
gens gijzeling veroordeeld worden?  
 
Waarom wordt er geen kattenvoer 
met muissmaak verkocht?  
 
Als niets in een teflonpan plakt, 
hoe zit teflon dan vast aan de pan?  
 
Waarom heeft een tankstation dat 
24 uur per dag open is een slot op 
de deur?  
 
Waarom worden voor ter dood 
veroordeelden in de VS steriele 
naalden gebruikt?  
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De week van het huisdier 
De eerste week van juni is het de week 
van het huisdier, je zal maar voor een 
weekje een kat zijn, daar een samen-
vatting van moeten maken, dan kom 
je tot het volgende:

Maandag. Mijn bewakers blijven me vervelen 
met rare, kleine bungelende speelgoed din-
getjes, de plaaggeesten!  Zelf dineren ze uit-
gebreid met vers vlees, terwijl ik gedwongen 
word van die droge brokjes te eten. Het enige 
dat me op de been houdt, is de hoop op ont-
snapping. 
Het dagelijks beschadigen van het meubilair 
geeft de nodige voldoening. Ik denk dat ik 
morgen maar eens een plant te grazen neem. 

Dinsdag. Vanmorgen was het me bijna gelukt 
mijn bewakers te laten verongelukken door 
langs hun benen te strijken terwijl ze weg-
liepen. Moet dit ook eens proberen als ze de 
trap aflopen. Vanmiddag opnieuw een poging 
gedaan duidelijk te maken hoe ik mijn bewa-
kers minacht. Ik heb weer op hun antieke stoel 
gekotst. Ik moet dit beslist nog eens doen, 
maar dan in hun bed. Plant vernield! 

Woensdag. Vandaag maar eens een muis ge-
vangen en het onthoofde lijk op de mat gelegd. 
Dit was de zoveelste poging om duidelijk te 
maken waar een kat toe in staat is en ze tevens 
duidelijk te maken waar een kat toe in staat 
is en ze ook wat ontzag in te boezemen voor 
deze jager. De 
boodschap kwam echter niet over. In plaats 
van walging toonden ze alleen maar begrip en 
zeiden dat dat nu eenmaal de natuur was. 

Donderdag. Ik ben er nu achter hoe sadis-
tisch mijn bewakers eigenlijk zijn. Zonder 
aanleiding werd ik veroordeeld  tot een was-
beurt. Dit keer gebruikten ze een stinkend, 
schuimend, in de ogen prikkend goedje dat ze 
shampoo noemden. 
Degene die zulk spul heeft uitgevonden, moet 
wel een erg zieke geest zijn. Gelukkig heb ik 
nog een krab uitgedeeld 
en verder mijn behoefte naast de kattenbak 
gedeponeerd. 

Vrijdag. Vandaag hadden de bewakers 
een bijeenkomst met soortgenoten. Er 
werd veel gedronken en gelachen en ik 
werd in een ander vertrek opgesloten. 
Ik begreep dat het iets te maken had 
met een allergie waar iemand last van 
had. Daar moet ik meer over te weten 
zien te komen om dit "allergiewapen " 
uit te buiten. 

Zaterdag. Ik ben ervan overtuigd dat 
de andere gevangenen sukkels zijn en 
ook nog eens heulen met de vijand. De 
hond 
wordt vaak losgelaten, maar lijkt altijd 
weer graag terug te komen, de idioot! 
Hij is absoluut gestoord. Er is ook nog 
een vogel. Hij moet een verklikker zijn. 
Hij 
praat vaak met de bewakers. Ik weet 
zeker dat hij mijn hele doen en laten 
heeft doorgebriefd. Hij zit daarvoor in 
een speciale veiligheidskooi van staal, 
die hem beschermt, maar eens komt de 
tijd en dan ...... Eigenlijk kan ik niet zo 
lang wachten. 

Zondag. Vandaag zijn de bewakers de 
hele dag thuis. Ik moet deze dag maar 
eens besteden om een goed doortim-
merd 
plan voor de volgende week te maken. 
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Wat betekent jouw
HOROSCOOP

Het element vuur.  De tekens Ram, Leeuw en Boogschutter zijn toe-
bedeeld aan het element vuur. Als je tot één van deze tekens hoort, ben je 
doorgaans positief ingesteld en laat je een actieve houding zien. Je bent 
toekomstgericht ingesteld en vertrouwd snel op een goede afloop van 
situaties. Het element vuur: vrijheidsdrang, optimisme, levenslust, enthou-
siast, stralend, energie geven, onrustig, scheppend, inspirerend, spontaan, 
warm, trots en arrogant. Het vuur brandt en wil almaar doorbranden.

Het element aarde. Ben je geboren onder het sterrenbeeld Stier, 
Maagd of Steenbok ben je toebedeeld onder het element aarde. Dit maakt 
dat je energiestroom rustiger en afwachtend is. Je bent realistisch en prak-
tisch ingesteld en hebt behoefte aan de fysieke en tastbare werkelijkheid. 
‘Eerst zien en dan geloven’ is je slogan en je voelt je snel verantwoordelijk 
en beschikt over een lange adem en doorzettingsvermogen. Je wilt zien, 
proeven, ruiken en horen. Het element aarde: praktisch, realistisch, con-
creet, zintuiglijk, haalbaarheid, vormen, solide, betrouwbaar, vasthoudend, 
doorzetten, vlijt, geduld, voorzichtigheid, beheersing, waarneembaar, orde, 
bescheiden en routine.

Het element lucht. Het zijn de sterrenbeelden Tweelingen, Weegschaal 
en Waterman die behoren tot het element lucht. Als je geboren bent onder 
één van deze gesternte is de mentale energie je kwaliteit. Je bent vooral een 
‘hoofdmens’ en neemt informatie en leerstof makkelijk in je op. Waar je 
vooral op bent afgestemd zijn de ideeën en gedachten. Je bent vooral theo-
retisch ingesteld en houdt van uitwisseling met de ander. Het element lucht: 
objectief, verbindingen leggen, harmonieus, levendig en leergierig, nieuws-
gierig, beweeglijkheid, bemiddelend, onpersoonlijk, rationeel, mededeel-
zaam, besluiteloosheid, je emoties en gevoelens lastig aan kunnen gaan bij 
jezelf en de ander.

Het element water. Tot het element water behoren de dierenriemtekens 
Schorpioen, Kreeft en Vissen. Staat je Zon in deze energievorm, komt je 
gevoel altijd op de eerste plaats en benader je de buitenwereld op emotio-
nele wijze. Dit betekent ook dat je beslissingen gebaseerd zijn op je gevoel 
en emoties. Iemand met het element aarde is belangrijk voor je om nuch-
terheid te betrachten en de realiteit niet uit het oog te verliezen. Je bent dus 
uitermate gevoelig en hierdoor natuurlijk kwetsbaar. Deze gevoeligheid 
zorgt er voor dat sferen en emoties van anderen of de omgeving waarin je 
verblijft, je dag kan maken of breken. Het element water: gevoel, emotie, 
invoelen, overgevoeligheid, empathisch vermogen, opnemen, sentimenteel, 
kwetsbaar, fantasie, beïnvloedbaar, beleving, graven, medelijden, angsten, 
overgevoeligheid, lijden, eenzaamheid, veiligheid en bescherming, inspira-
tie, kunstzinnig en verslaving.

Evenement voor 
Ángles Malagueños de 
la Noche, een dag met 
diverse artiesten uit 
de Costa del Sol. 
Zaterdag 19 juni 
vanaf 12 uur bij de El 
Mojito ShowBar aan 
de Calle Bulto 80.
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Daarom drinken wij 
BIER

Kom Mike, schenk ons nog eens in! Met 
deze woorden zette Jos Torremolinos ons 
aan om een fluitje met schuimende kraag 
tot ons te nemen. Geen gek voorstel, ove-
rigens, want bier drinken is gezond. Wat 
volgt zijn vijftien redenen om het vat ger-
stenat aan te slaan. En dit op de dag dat in 
Duitsland de Dag van het Bier gehouden 
wordt. Waar wachten wij nog op? Gezond-
heid! 
 
1. Bier is goed tegen hartinfarcten. Een bierdrinker 
loopt 40 tot 60 procent minder risico op een hartin-
farct dan geheelonthouders. Een halve liter bier per 
dag geldt als maatstaf. 
 
2. Bier beschermt je tegen een beroerte. De bestand-
delen van bier voorkomen dat je bloed gaat klonte-
ren. 
 
3. Bier is goed voor je bloeddruk. Artsen uit Neder-
land en van de universiteit van Harvard hebben aan-
getoond dat een gematigd bierverbruik je bloeddruk 
onder controle houdt. 
 
4. Bier kan diabetes verhinderen. Bierdrinkers heb-
ben zelden te kampen met suikerziekte (diabetes 
mellitus). 
 
5. Bier verbetert je geheugen. Bierdrinkers maken 
minder kans op Alzheimer en dementie. 
 
6. Bier bezorgt je stevige knoken. Bier heeft een 
positieve invloed op je beendergestel en beschermt 
tegen osteoporose. 
 
7. Bier laat je langer leven. Wie een of twee glazen 
bier per dag drinkt, leeft langer.

8. Bier is goed tegen diarree. De microculturen in 
bier bestaan uit azijn- en melkzuren. Deze stoffen 
beperken de cultuur van darmkiemen die diarree 
veroorzaken. 

 
9. Bier helpt tegen stress. De universiteit van Montreal heeft vastgesteld 
dat een paar glazen bier per dag de druk op het werk doen afnemen. Niet-
-drinkers zouden met meer stress te kampen hebben. 
 
10. Bier voorkomt nier- en galstenen. Finse onderzoekers beweren dat het 
magnesiumgehalte in een halve liter bier het risico op nierstenen met 40 
procent doet afnemen. 
 
11. Bier helpt tegen slaapstoornissen.. Hop is een natuurlijk kalmerings-
middel. 's Avonds een glas bier drinken blijkt een afdoend slaapmiddel te 
zijn. 
 
12. Bier zorgt voor een reine huid. Bepaalde vitaminen in bier regeneren 
de huid en zijn goed voor de opbouw van pigment. Je huid wordt gladder 
en meer flexibel. 
 
13. Bier is goed tegen verkoudheden. Wie warm bier drinkt, is minder 
snel verkouden. Warm gerstenat bevordert de bloedsomloop en de adem-
haling, helpt tegen gewrichtspijn en versterkt je immuunsysteem. Tip: 
verwarm een fles water au bain-marie en leng aan met vier lepels honing. 
 
14. Bier beschermt zwangere vrouwen. Een gebrek aan folic-zuur (een 
vitamine van de B-groep) kan een oorzaak zijn van vroeggeboorte en 
misvormingen van de foetus. Een liter bier bevat meer dan onze dage-
lijkse behoefte. Alcoholvrij bier is bijgevolg een aanrader voor zwangere 
vrouwen. 
 
15. Bier scherpt de eetlust aan. De bestanddelen van hop, het koolzuur en 
de alcohol in bier stimuleren de spijsverteringssappen en stimuleren de 
eetlust.
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De filosoof
Voor vele een gewichtig woord waar de 
gemiddelde hersenpan al moe van wordt 
bij de uitspraak van de term zelf.
Filosofie is echter toch niet zo saai, het nadenken 
en verdiepen in bepaalde onderwerpen hoeft niet 
per definitie saai te zijn. Daarom heb ik besloten 
om in mijn column over een aantal dagelijkse 
dingen  eens goed te gaan filosoferen.  Met dit 
startschot wil ik het hebben over een gebruiks-
voorwerp dat menig toerist en vaste bewoners 
hun dagelijks leven in grote mate beheerst. Nee 
geen flesje bier of Viagra maar het STRAND-
BEDJE. Het strandbedje beschreven als;  Een 
strandstoel is een stoel die speciaal gebruikt 
wordt om een comfortabele zitplaats te maken op 
het strand.
Uit de geschiedenis leren we dat dit niet simpel 
een stoel is, maar verkrijgbaar is in verschillende 
modellen en raar maar waar voor de gemiddelde 
vakantieganger of inwoner van Carihuela een 
behoorlijk belangrijk onderdeel  van het leven is 
geworden. Hebben die mensen een plastic versla-
ving of een diepere behoefte om  in een badpak 
op een strand tussen miljarden zandkorrels op een 
plastic bedje te gaan solliciteren om zo snel 

mogelijk zelf een gamba pilpil te worden.  Vervolgens slecht te 
slapen omdat de verbrande huid ‘s nachts niet echt aangenaam voelt.  
Uiteraard na een nachtje woelen krijgt de lokale apotheker de vol-
gende morgen onaangenaam bezoek.  Men is naar die crème op zoek 
die blijkbaar enkel in het thuisland wordt verkocht. Een schande dat 
men dat hier niet verkoopt. Dus ook de apotheker krijgt ongewild 
een trauma mee. Hij houdt het hoogst waarschijnlijk op een nieuwe 
buitenlander met het syndroom van Gilles de la Latourette.  Toch is 
het interessant om de meer diepere zin van het strandbedje te bestu-
deren. Bijvoorbeeld voor mezelf blijft het een nare herinnering aan 
de vakanties uit mijn jeugd. Het was de tijd dat we nog met de auto 
naar Spanje gingen, de grote trektocht die eens per jaar moest wor-
den ondernomen, een soort van kruistocht naar het zuiden. De mo-
derne Tempelier zeg maar anno 1986. Na de jaarlijkse regeringscrisis 
tussen vader en moeder over het dossier “koffers in de kofferbak 
met al dan niet de juiste inhoud en vooral de hoeveelheid” Startte 
vader de auto bijwijze van consensus in het huishouden en gingen 
we rijden. In die tijd bestond het begrip wagenziekte nog, iets wat 
mij persoonlijk jaar na jaar in de maag werd gestampt want na 500 
meter rijden ging de laatste maaltijd er alweer vakkundig uit, waar-
op mijn zus die dit niet kon aanzien mij zonder schuld ging imite-
ren en vader en moeder van de vrijgekomen stank op hun beurt zeg 
maar aan de beurt waren. De eerste rusthalte was bij wijze  geboren 
en 800 meter verder gingen we gretig met de tissues aan de slag.  
Van onze eerste tussenstop genoten te hebben ging de reis verder 
en voor we uiteindelijk de snelweg naar het beloofde land opreden 
ging moeder tellen hoelang het nog rijden was. Conclusie we kwa-
men vroeg in de morgen aan. Als vader zijn eerste sigaar aan het 
dampen was en de auto van een stinkende halfverteerde voedselbak  
veranderde in een soort van rookkamer voor paling kwam moeder 
na haar calculatie met de eerste opdracht van de vakantie. ‘Als we 
morgen vroeg aan komen schat, ga je eerst handdoeken leggen op de 
strandbedjes zodat we zeker zijn dat onze strandbedjes op een goe-
de plek staan. Het strandbedje zat dus diep geworteld in ons gezin. 
Een ander fenomeen ontwikkelt zich dagelijks zo rond 18.00 u. Het 
moment dat de strandganger naar zijn hotel terugkeert breekt er een 
soort van strandpandemie los door het verlatingsangst virus. Mensen 
gaan spontaan staan discussiëren met de lokale strandbed verhuurder 
over de plek van hun bedje voor de volgende dag. Sommige lopen 
hierdoor zo een trauma op dat ze er na twee jaar later nog voor op de 
vuist gaan.  
Conclusie van het begrip strandbedje,
Het strandbedje is een gebruiksvoorwerp dat bij de mensheid in de 
genen is genesteld en behoorlijk tot spanningen en traumatische 
ervaringen kan leiden. Het onschuldige plastic bedje kan ook tot 
verslaving en reden tot echtscheiding leiden. Wat ons doet besluiten 
dat dit voorwerp toch niet zo onschuldig is en toch in de gaten dient 
te worden gehouden. 

Peter.
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De nieuwe
kampioenen

13 mei was er weer het maande-
lijkse dart toernooi waar zoals 
gewoonlijk weer vele bekende ge-
zichten aan meededen. Ook nieuwe 
deelnemers konden we verwelkomen 
waaronder de interviewers, welke uit 
belangstelling graag dingen weten 
vandaar de naam. Deze hadden nog 
niet eerder een pijl vastgehouden, 
maar vonden het leuk voor de sfeer 
om mee te doen. Na het uitdelen van 
de briefjes aan de deelnemers, gin-
gen de mensen op pad. Zoals altijd 
vergezeld van een natje en droogje 
bij de deelnemende bars wat er uiter-
aard ook bij hoort.  Na enerverende 
wedstrijden in de poule fase werden 
de uitslagen nagekeken en werd de 
indeling voor de kwartfinales bekend 
gemaakt welke bij Happy Days en 
La Tasca plaatsvonden. Verrassend 
genoeg waren de interviewers ook 
nog onder de deelnemende teams in 
de kwartfinale. Bij Happy Days was 
de halve finale een finale in de dop op 
papier, te weten Lucas en Paco tegen 
Erik en André...welke een finaleplaats 
opleverde voor eerstgenoemde. Bij 
La Tasca ging de halve finale tussen 
Pat en Cat en..

 jawel, de interviewers...welke we-
derom een prooi werd voor de inter-
viewers en dus een spectaculaire fi-
naleplaats opleverde! De finale werd 
dus gespeeld bij La Tasca tussen 
Lucas en Paco tegen de verrassende 
interviewers, en het werd uiteinde-
lijk hun dag. Na een wedstrijd waar 
voor eerstgenoemde niet veel lukte 
werden de interviewers de nieuwe 
kampioen!!! Zo leuk kan darten dus 
zijn, dat je zonder ooit een pijl te 
hebben vastgehouden toch  kan win-
nen. Maar de interviewers hebben 
het kunstje toch geflikt, volgende 
keer misschien een interview met 
hun doen hoe ze dat uiteindelijk toch 
geflikt hebben..... 
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ZUCHT...
Wat je vroeger allemaal niet te 
horen kreeg van je ouders:
Heb je je haren al gekamd?  
Geef antwoord als ik je iets vraag!  
Ben je doof of zo?  
Denk maar aan de arme kindjes in 
Afrika.  
Heb je doorgetrokken?  
Het is hier geen hotel.  
Ruim je rotzooi op!  
Handen wassen na het plassen.  
Praat ik soms tegen een muur?  
Blijf uit je neus.  
Je bed is geen trampoline!  
Kijken doe je met je ogen.  
Je kunt van de wc komen, de afwas is 
klaar.  
Waag het eens om weg te lopen ter-
wijl ik tegen je praat.  
En nu is het genoeg!  
Hoe vaak moet ik dit nu nog zeggen?  
Wacht maar tot je vader thuiskomt.  
Niet rennen met een lolly in je mond!  
Sinterklaas weet alles, hoor.  
Hoe weet je nou dat je het niet lekker 
vindt als je het niet probeert?  
Heb je je kamer opgeruimd?  
Lief zijn, hè.  
Doe die deur dicht! Ben je soms in de 
kerk geboren?  
Niet met je natte haren naar buiten, 
anders word je ziek.  
Ga je zó naar dat feestje?!  
Gaat toch lekker buiten spelen, de zon 
schijnt.  
Niet rennen in huis.  
Samen spelen, samen delen.  
Dit is de laatste keer dat ik je waar-
schuw!  
Ik kan niet gelóven dat je dat echt 
hebt gedaan.  
Niet zeuren, groenten zijn gezond.  
Als de klok slaat, blijven je ogen zo 
scheel staan.  
Had jij niet allang in bed moeten lig-
gen?  
Dit is geen restaurant!  
Lijk ik soms op een serveerster?  
Heb je je huiswerk al gemaakt?  
Ga rechtop zitten. 

Zó heb ik je niet opgevoed!  
Natuurlijk mag je buiten gaan spelen, als je maar 
eerst je kamer opruimt.  
Jij bent de oudste, jij zou beter moeten weten.  
Heb je je tanden gepoetst?  
De kaboutertjes hebben dit zeker gedaan?  
Kan me niet schelen dat jij het daar niet hebt gelegd, 
je moet het gewoon opruimen.  
Appelmoes is geen groente.  
Niks om aan te trekken? Je kast hangt vol met kle-
ren!  
"Weettiknie" is géén antwoord.  
Mes rechts, Ellebogen van tafel.  
Links, rechts, links gekeken, dan pas oversteken.  
Je moet wel netjes u zeggen.  
Honger? Opa en oma hadden honger. Jij hebt trek.  
Voeten vegen!  
Kijk me aan als ik tegen je praat.   
Ik ben de werkster niet!  
Van proberen kun je het leren.  
Maak je bed op.  
Doe een lampje aan, anders verpest je je ogen.  
Wat ?ja?? ?Ja mama? bedoel je zeker.  
Ik heb niet met je op school gezeten.  
Niet slaan anders krijg je een tik! 

En zo kunnen we nog wel 
even doorgaan! Wel willen 
wij natuurlijk alle papa´s al-
vast een fijne Vaderdag wen-
sen! 20 juni is jullie dag!

ALLROUND DJ/ZANGER 
RICKY.
Licht en geluid. Info; 
+31612481027
Voor uw feestje op maat!

Te huur luxe twee kamer apparte-
ment 
en studio in Carihuela park 
info: deesjoris@gmail.com

Zanger/Entertainer
Jos Torremolinos
Info via FaceBook

DK7 voor schilderwerk 
DK7 voor sauzen DK7 voor vloe-
ren, etc.
Voor meer DK7 info 643446564

KLEINTJES
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Het ORAKEL
van Carihuela
Het orakel van Carihuela, Niemand min-
der dan onze eigen dorpshond Missy word 
de nieuwe voorspeller van de EK die na 
een jaar uitstel toch eindelijk begint op 11 
juni. De verwachtingen zijn hoog want er 
zijn natuurlijk al een paar dieren vooraf-
gegaan die een EK of WK voetbalwedstrijd 
moesten voorspellen.

Zo hadden we in 2010 octopus Paul uit Duitsland. 
Misschien wel de meest bekende van allemaal. 
Paul leek de uitslag van alle zeven wedstrijden van 
Duitsland en de finale van Nederland tegen Spanje 
juist te voorspellen. Helaas  overleed Paul na de 
voorspellingen in oktober 2010 op de rendabele 
leeftijd van twee en half jaar. Daarna volgde het Oe-
kraïense  varken Kiev. 2014 werd het jaar van Sikko 
de cavia. En misschien weet u dan ook nog wel dat 
er ook nog een stokstaartje was genaamd Suri. En 
nu dan 2021 onze Missy! 

De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal is 
op 13 juni om 21:00 uur tegen Oekraïne. De kunst 
grasmat werd van de week uitgerold voor de deur 
van het Borreluur, voetbalgoaltjes werden hier 
netjes op geplaatst. Een goaltje voor Nederland en 
één voor Oekraïne. Claudia had Missy in een mooi 
oranje pakje gehesen, waardoor de voorspelling 
eindelijk kon beginnen. 

Al heeft Missy al meerdere aparte ervaringen gehad in dit dorp, stond ze 
hier wel even van te kijken. Maar de kleine meid laat zich niet gek ma-
ken en heeft eerst nog even netjes geposeerd voor de foto. Daarna in één 
run naar het doel van Nederland, winst voor het Nederlands elftal. Goede 
keuze Missy! Wij hopen dat je eerste voorspelling klopt.
17 juni speelt Nederland tegen Oostenrijk, 21 juni Noord-Macedonie 
tegen Nederland.
Natuurlijk weten wij nu nog niet wat Missy gaat beslissen over de laatste 
twee wedstrijden maar via social media kunt u ons volgen en laten wij 
dat weten. En wilt u erbij zijn loop daarvoor dan even naar het Borreluur, 
Menno en Claudia kunnen je vertellen wanneer de volgende voorspelling 
van Missy gaat plaatsvinden. 
Tijdens de wedstrijden die Nederland speelt worden er door het Borreluur 
gratis hotdogs en bitterballen verzorgd. En bij ieder doelpunt dat Neder-
land scoort een gratis shotje uitgedeeld.  Natuurlijk hopen wij, en gaan 
we er wel een beetje van uit, dat Nederland de eerste groepsfase wel door 
gaat komen, en ons eigen orakel het nog druk gaat krijgen met de wed-
strijden die voor de boeg liggen.
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Speelschema EK 2021 Groepsface
Vr. 11 juni 21.00u. Turkije Italië A
Za. 12 Jjuni 15.00u. Wales Zwitserland A
Za. 12 juni 18.00u. Denemarken FInland B
Za. 12 juni 21.00u. België Rusland B
Zo. 13 juni 15.00u. Engeland Kroatië C
Zo. 13 juni 18.00u. Oostenrijk N-Macedonië C
Zo. 13 nuni 21.00u. Nederland Oekraïne D
Ma. 14 juni 15.00u. Schotland Tjechië D
Ma. 14 juni 18.00u. Polen Slowakije E
Ma. 14 juni 21.00u. Spanje Zweden E
Di. 15 juni 18.00u. Hongarije Portugal F
Di. 15 juni 21.00u. Frankrijk Duitsland F
Wo. 16 juni 15.00u. Finland Rusland B
Wo. 16 juni 18.00u. Turkije Wales A
Wo. 16 juni 21.00u. Italië Zwitserland A
Do. 17 juni 15.00u. Oekraïne N-Macedonië C
Do. 17 juni 18.00u. Denemarken België B
Do. 17 juni 21.00u. Nederland Oostenrijk C
Vr. 18 juni 15.00u. Zweden Slowakije E
Vr. 18 juni 18.00u. Kroatië Tjechië D
Vr. 18 juni 21.00u. Engeland Schotland D
Za. 19 juni 15.00u. Hongarije Frankrijk F
Za. 19 juni 18.00u. Portugal Duitsland F
Za. 19 juni 21.00u. Spanje Polen E
Zo. 20 juni 18.00u. Italië Polen A
Zo. 20 juni 18.00u. Zwitserland Turkije A
Ma. 21 juni 18.00u. N-Macedonië Nederland C

Wedstrijd . 1 2 3 Tot. Win.

Groep

 A

Turkeije

Italié

Wales

Zwitserland

Groep

 B

Denemarken

Finland

Belgie

Rusland

Groep

 C

Nederland

Oekraïne

Oostenrijk

N-Macedonië

Groep 

D

Engeland

Kroatië

Schotland

Tjechië
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Copa Carihuela is terug van weggeweest
Door alle Corona perikelen, waar de we-
reld mee geteisterd is het afgelopen jaar 
kon de Copa Carihuela 2021 helaas niet 
doorgaan. De organisatie is er van overtuigd dat 
de editie van 2022, welke gehouden zal worden 
van 6 t/m 9 januari, weer plaats kan vinden en is 
dus druk  met de voorbereidingen. Men zegt wel 
eens dat de beste ideeën in de kroeg ontstaan, zo 
ook dit unieke toernooi welke een terugkerend 
evenement zal zijn op de agenda. De voorberei-
ding op de 2e seizoens helft voor standaard elf-
tallen in de nederlandse amateur competities. De 
Copa Carihuela is net iets anders dan de andere 
trainingskampen, uiteraard zijn de trainingen en 
wedstrijden een belangrijk onderdeel maar daarbij 
zorgen we ook voor voldoende mogelijkheden 
wat betreft teambuilding.  
 
Ook de ondernemers in ons mooie dorp worden 
niet vergeten, in plaats van in het hotel eten de 
deelnemers de drie avonden dat zij aanwezig zijn 
bij drie verschillende restaurants in Carihuela. 
Verder worden er door diverse café’s leuke acties 
gehouden en zijn er op diverse locaties artiesten 
aan het zingen. 

Na afloop van het toernooi op zaterdag wordt er voor alle deelnemende teams 
een feestavond georganiseerd wat in 2020 een daverend succes was. Marinus 
van der Peet, een van de organisatoren, was recent in Carihuela om de voor-
bereidingen te treffen voor de komende editie. Dit doet hij samen met Hendrik 
Halman van `T Kippenhuis, Jurry Fritz en Henk Sels. Deze heren zijn erg druk 
geweest om een draaiboek in elkaar te zetten. “ Het is fijn om na een jaar weer 
terug te zijn aan de Costa” vertelde Marinus ons.  Na het succes van 2020 en 
de lessen die we van de eerste editie hadden geleerd waren we zeer gedreven 
om van de editie in 2021 een nog groter succes te maken, ik hoef niemand te 
vertellen wat er in maart 2020 gebeurde en dat was voor ons een flinke streep 
door de rekening.  De motivatie zijn we in ieder geval niet verloren en we 
hebben de afgelopen dagen veel gedaan en bewerktstelligd. Marinus gaat met 
een gerust hart weer richting Nederland om de teams die al interesse hebben 
getoond te informeren over de mogelijkheden welke wij te bieden hebben. 
Voor de ondernemers en bewoners van Carihuela zullen er ook voldoende mo-
gelijkheden zijn gedurende het tweede weekend van januari. De ondernemers 
zullen volop mogelijkheden krijgen om zichzelf op de kaart te zetten en er zal 
bij voldoende animo een supportersbus rijden voor de bewoners van Carihue-
la. 

De ambitie van de organisatie houdt niet op bij het toernooi in januari zo 
wordt er momenteel gewerkt aan een 7x7 toernooi, wat plaats moet vinden 
aan het eind van het Nederlandse voetbal seizoen ( juni 2022) voor heren 35+ 
en dames 30+ 

Wij van ¿Serieus!? La Carihuela raden u aan de facebook pagina van de Copa 
Carihuela in de gaten te houden voor het laatste nieuws. Ook is een bezoek 
aan de website www.copacarihuela.com een echte aanrader. 
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HET RITME VAN DE DAG
Mijn passie is Spanje en natuurlijk met name 
Andalusië. De verschillen tussen de 17 deel-
regio’s zijn enorm. En niet alleen in land-
schappen, taal, op culinair gebied, mentaliteit 
en uiterlijk. Nederland past 12x in Spanje en 2 x in 
Andalusië! Vaak hoor ik om mij heen: de Spanjaard dit 
en de Spanjaard dat…. Ik heb nieuws voor u…de Span-
jaard bestaat niet….Toch hebben ze 1 ding gemeen, na-
melijk het ritme van de dag. Daarbij speelt het café een 
hele grote rol, bijvoorbeeld toen wij in lockdown (ove-
rigens graadje erger dan in NL) waren gingen de café’s 
met zijn terrassen eerder open dan de tuin van mij
appartementengebouw… 

De bardichtheid is hier ongelooflijk hoog, in Málaga 1 
bar op 160 inwoners! Dat moet je eensvertalen naar je 
eigen dorp of stad in NL…. Wij hebben hier veelal te 
maken met de Andaluz oftewel de Andalusiër. Ik noem 
m voor het gemak even Pepe… Als Pepe ’s morgens 
opstaat dan zal hij misschien koffie met een biscuit-
tje nemen maar verder wacht hij op het moment dat hij 
gaat ontbijten buiten de deur. Daar neemt hij zijn glas 
koffie met een tostada con tomate y aceite. (Getoost 
brood met tomaat en olijfolie). Rond 13.00 uur is het 
tijd voor een klein biertje (caña) met een tapa. Een soort 
van eetlustopwekkend moment. Daarna is het tijd voor 
het grotere werk, het 3-gangen dagmenu incl. drank en 
brood met prijzen rond de 8€. Als Pepe met z’n familia 
gaat eten dan bestellen ze meestal raciones (porties) die 
op het midden van de tafel worden gezet en daar kun je 
dan lekker van prikken. Op de vrije dagen duren de lun-
ches heeeel lang en worden meestal afgesloten met een 
gin tonic of een wikkie cola (whisky).

Je zal een Spanjaard nooit 
wijn of bier na zijn eten 
zien drinken…. In een 
échte Spaanse zaak gelden 
de dagmenu’s alleen tussen 
14.00-16.00 uur. Daarna 
rammelt de maag weer rond 
18.00 uur (onze borreltijd!) 
en gaat Pepe aan de koffie 
met
zoetigheid erbij…rond 
21.30 uur neemt ie nog een 
lichte maaltijd!

De siësta is in tegenstelling 
wat mensen vaak denken 
een soort van powernap, 
hooguit 30 minuten. De 
luiken gaan dicht en het is 
een soort van doodzonde 
om mensen te storen tussen 
14-16 uur.
Daarentegen kun je ze tot 
23.30 uur gewoon bellen….
no problema. Je begrijpt 
het misschien nog beter als 
je weet dat de Spanjaard 
goedemorgen zegt tot 14.00 
uur en goedemiddag tot 
21.00 uur. Vanaf dan is het 
pas buenas noches!
SPAIN IS DIFFERENT!

Frandalucía. 

Na ruim een rampzalig jaar te hebben 
gehad door de veelbesproken pande-
mie, besloten Wim en Jocelyn, Loun-
che 17, over te dragen aan Corné en 
Majola. Ik hoop voor hen dat de toe-
ristenstroom weer op gang gaat komen 
binnenkort, zelf heb ik daar alle ver-
trouwen in. Een vakantie in Nederland 
is nagenoeg onbetaalbaar geworden, 
voor een weekje op een vakantiepark 
moet tegenwoordig een bedrag rond 
€1500,= worden opgehoest, ga d´r 
maar aanstaan. Een dagje Efteling, 
vader, moeder, en twee kinderen kost 
alleen al voor entree en PCR testen 
€550,=  daar komen dan de vervoers-
kosten en een drankje en hapje nog 
bij. Tel uit je winst. Uiteraard lange 
wachttijden voor de Python en de 
Baron 1898. Roodkapje, Doornroosje, 
Assepoester en Sneeuwwitje zijn niets 
veranderd, alleen Holle Bolle Gijs is 
erg afgevallen, door de Corona sluiting 
waarschijnlijk. Het ligt dus duidelijk in 
de verwachting dat de toeristenstroom 
richting zonnige Costa del Sol weer 
aan gaat trekken. Tot slot heb ik nog 
een advies voor Corné, verander de 
zaaknaam in “Klein Duimpje” dan is er 
toch nog een link met de Efteling in La 
Carihuela. 
P.S. Als Neerlandicus maak ik geen 
taalfouten, dus lieve redactie en druk-
ker, maak geen zetfouten.

De Dorpsgek

     De “Dorpsgek”,  onze 
vaste   anonieme schrijver/ster,               
die maandelijks een column 
schrijft. Deze maand kwam het 
onderstaande uit de pen rollen:

DeDe
Dorpsgek
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Interview met: Bianca Meivogel
Bianca Meivogel, Queen B, de Voom Voom. Geboren en 
getogen in Dordrecht. Over deze bijzondere vrouw valt 
zat te vertellen. Maar wij hadden nog wat vragen voor 
haar. 

De meeste mensen kennen je van de Voom Voom, de bar 
koningin, maar wat heb jij voor opleiding gedaan?
Ik heb eerst de HAVO gedaan en later MBO4. Vanuit daar 
ben ik management assistente van de directeur van de 
avondschool geworden.

Kun je daar iets meer over vertellen?
Wat deed je precies?
Ik was de assistent van de manager, was stage en praktijk-
begeleidster van de secretaresses. Ik deed daar de coordina-
tie, ook voor mensen die door bepaalde omstandigheden 
hun diploma nooit hebben gehaald.

Een soort van tweede kans?
Ja! precies!

Jullie hadden als gezin besloten om naar Spanje te ver-
huizen, heb je dit soort werk hier ook gedaan in het 
begin?
Nee, ik heb eerst in de haven gewerkt, in het Haven Café. 
En ik heb voor Doris Kabalt  appartementjes verhuurd.

En hierna kwam de Voom Voom op je pad?
Ja, ik ging in 2009 werken voor, toen de tijd, Manolo in de 
Voom Voom.

Sommige mensen vonden Manola een moeilijk persoon, 
hoe denk jij daarover?
Nou een moeilijk persoon, je mocht hem inderdaad wel of 
je mocht hem niet, ik mocht hem altijd heel graag. Mensen 
hebben dat met mij ook wel een beetje moet ik zeggen.

Je bent toen snel bedrijfsleider geworden, hield je je toen 
ook bezig met de boekingen van de artiesten?
Nee Manolo deed alles zelf, alle boekingen, hij leerde me 
wel alle “ins en outs”. Wat je nodig hebt en moet weten om 
een zaak als de Voom Voom te draaien. En vooral draaiend 
te houden. Ik heb hier destijds erg veel geleerd.

Manolo is helaas in 2013 overleden, wat is er toen ge-
beurd met de Voom Voom?
Zijn zoon heeft het geërft, Juan, ik ben daar gewoon blijven 
werken.

In welk jaar heb je de Voom Voom overgenomen?
Dat was in 2015, eigenlijk straks een jubileum van 12 en

half jaar Voom Voom tijd. De tijd vliegt voorbij!

De tijd gaat zeker snel, door de Voom Voom heb je zelf wel wat 
bekendheid gekregen, te zien in tv programma´s. Dat begon met de 
soap van Barbie (samantha) en Michael?
Dat klopt! Dat was in 2016. Ik was eigenlijk een soort vaste figurant 
in deze soap, Michael en ik waren zaken partners. En na deze soap 
deed ik mee aan steenrijk straatarm in 2019.  En hetzelfde jaar ook 
aan het programma La Carihuela. 

Steenrijk straatarm, hoe heb je dit toen ervaren?
Erg heftig,. Ik ruilde samen met mijn vader met een ander gezin. Bij 
beide gezinnen was er iemand uit het leven gerukt.Zinloos geweld 
en zelfmoord, dit was heel confronterend, omdat ik op jonge leeftijd 
(22) mijn moeder heb verloren aan zelfmoord. Iedereen gaat anders 
om met het verlies van een dierbare. Ik ben toen alleen maar gaan 
werken, om er maar niet aan te denken. En het andere gezin is steeds 
dieper in de schulden gegaan, ook de voetselbank hoorde hier bij. En 
dan hoor je de verhalen hoeveel armoede er in een land als Nederland 
nog steeds is.
 
Wist je van tevoren dan dat je in deze situatie terecht zou komen? 
Of dit kon verwachten?
Nee, ik wist van tevoren niks. De redactie kent alle verhalen van de 
mensen die meedoen en die koppelen mensen aan elkaar. wat dat aan-
gaat doen ze de casting van dit programma erg goed.

Je zei dat je het erg heftig vond, was dat dan omdat je zelf gecon-
fronteerd werd door deze verhalen te horen?
Ja ook dat, ik vond het zelf het ergste dat mensen hun verhaal deden, 
in de praatgroep waar deze familie heen ging, over de overleden per-
sonen die uit het leven zijn gerukt.

Heb jezelf ook je verhaal moeten delen?
Ja, ik heb me netjes voorgesteld en mijn verhaal gedaan,  het was 
voor mij ook heel erg dubbel omdat mijn moeder ervoor heeft geko-
zen om uit het leven te stappen. Dat maakte het voor mij nog moei-
lijker om de verhalen te horen van deze mensen die iemand verloren 
hebben die er niet voor hebben gekozen.

Hoe ga je nu om met het verlies van je moeder?
Nu denk ik daar anders over, je wordt ouder en je verwerkt het op je 
eigen manier. Vroeger, en ik was toen natuurlijk pas 22, was ik erg 
boos dat ze dat had kunnen doen, ik voelde me in de steek gelaten. 
Daar denk ik nu gelukkig anders over. Het is wel een enorm gemis!



Heb je hier nog vaak aan dit programma terug gedacht?
Jazeker, dit was zo confronterend, ik ben hier weken van slag van geweest.

Gelukkig kwam hierna dan wel een luchtig tv programma, La Carihuela waar jij groten-
deels aan mee deed en te zien was. Gaan we je in de toekomtst nog terugzien op tv?
Ja, het programma: Lang leve de liefde, dit word uitgezonden op SBS6 op 24 mei, dus voor 
de mensen die het gemist hebben kunnen dat nog terug kijken.

Vind je het niet lastig dat jij zo wordt uitgelicht af en toe doordat je meedoet aan deze tv 
programma´s?
In het begin ging het inderdaad altijd over die serie, wat mensen van mij vinden maakt me 
niet uit. Je vindt me aardig of niet.

Heb je veel hatelijke reacties gehad?
Ja, voornamelijk omdat ze dan bij mijn vader terecht kwamen, opmerkingen van: wat is dat 
voor kind, met screenshots van mij erbij. Als je mij niet aardig vindt dan mag dat, maar zul-
ke dingen vind ik niet leuk, vooral naar mijn vader toe. Vergeet niet hij is ook een ouder, en 
vindt dat niet leuk om te lezen over zijn dochter.

Lijk je een beetje op je vader qua karakter?
Nee mijn vader is erg rustig, terwijl ik gerust tien aanvallen per dag krijg. Hij kent me na-
tuurlijk als geen ander, laatst had ik hem aan de telefoon en probeerd hij me rustig te houden, 
dan begint hij over de Corona besmettingen in Spanje, en ja dan krijg ik weer een aanval en 
zeg ik: drink jij altijd koffie met Rutte samen hahaha. 

Bianca, de toekomst plannen, gaat de Voom Voom nog open en wat wil je verder nog gaan 
doen?
Nou door de Corona ben ik toch wel een beetje gaan nadenken. Ik heb best lang thuis geze-
ten en normaal altijd hard gewerkt. Je kan wel altijd werken en een shotje hier en een shotje 
daar drinken, maar het is ook wel lekker om een tandje terug te doen. De hele dag en nachts 
in een café zijn zie ik echt niet meer zo zitten. Daar ben ik eerlijk gezegd een beetje klaar 
mee.

Maar gaat de Voom Voom nou nog open dit seizoen?
Ik zie dit zowiezo als een verloren seizoen, als alle Covid regels omslaan over twee maanden 
dan gaat de Voom open, maar dat zie ik niet gebeuren, ga er in ieder geval niet vanuit. Ik heb 
geen zin om politie agent te spelen in mijn eigen zaak. 

We hebben je voor de grap even gegoogled. Dan zie je gelijk wat je allemaal aan jezelf 
hebt laten “verbouwen”. Wat heb je allemaal aan jezelf laten doen? 
Ik heb vier keer mijn borsten laten doen, één keer verkleind, vond ik het weer te klein, 
dus weer drie keer vergroot. Botox, een ooglid correctie (boven en onder). Toen nog een 
buikwand correctie. BBL, ik heb rondom (buik , rug, 360 graden lipo) 7 liter vet weg laten 
zuigen en daarvan 3 liter in mijn kont laten spuiten. Dat was het wel.

Als je het snel zegt valt het best wel mee. Niks aan je lippen laten doen?
Hahaha, ja als je het snel zegt wel ja. Oh ja, maar dat is al zo lang gelden, dat tel ik niet eens 
meer mee.

De laatste vraag, Wat vindt je van deze krant?
Ik vind het een heel leuk idee. Laten we eerlijk zijn, we smullen toch van roddeltjes en leuke 
verhalen. De ¿wist U dat? is erg leuk. De Dorpsgek, ook geweldig, lekker met een knipoog, 
ik hou ervan! Kort samengevat zou ik zeggen; ga zo door!
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Dat is
LASTIG

Nadat je dan weer net teveel 
biertjes op hebt zijn deze 
woorden te moeilijk om te 
zeggen: 
1. Profileratie 
2. Particulair 
3. Innoverend 
4. Reduceren 
5. Administratie 
 
Dingen die ZEER moeilijk 
zijn om te zeggen als je bezo-
pen bent: 
1. Specificiteit 
2. Repatrieringsdocument 
3. Constitutioneel 
4. Passief-agressief 
 
Dingen die gewoonweg ON-
MOGELIJK zijn om te zeg-
gen als je bezopen bent: 
1. Dank u, maar ik wil echt 
niet meer nu 
2. Nope, geen bier meer voor 
mij 
3. Sorry, maar je bent niet 
echt mijn type 
4. Goede avond agent, mooie 
avond he vandaag! 
5. Oh nee, dat kan ik echt niet 
doen - niemand wil mij horen 
zingen. 
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Na 3,5 maand in de overwinteringsstand in Carihuela te heb-
ben gezeten en vanaf eind maart weer in Holland weet ik wel 
waar ik liever mijn tijd verdoe. Wat een zooi is het hier toch. 
Een bende bij elkaar geraapte politici die het land moeten 
runnen maar nog niet in staat zijn om een konijnenfarm te 
managen. Ondanks het feit dat het deze winter veel stiller was 
dan normaal was er in Carihuela voldoende pret te beleven. 
Bij Rien en Patty in de Heineken Corner vlogen de pullen bier 
over de bar tijdens de bierpulschuifwedstrijd  (lekker  scrab-
blewoord hé), ketste de  biljartvereniging er lustig op los en 
werd er heel wat af gedobbeld en gebingoot. Dat laatste heb ik 
voor het eerst en laatst van mijn leven gedaan. Dat opletten en 
met een lekkende, uit z’n krachten gegroeide viltstift cijfertjes 
wegschrappen gaat allemaal ten koste van je netto drinktijd. 
De Caribbean was het domein van de kaarters die wel twee 
keer in de week hun stinkende best deden voor een onder-
doortje. In het Kleine Regthuys was live muziek waar het om 
draaide en niet te vergeten de heerlijke hapjes die Adrie
tevoorschijn toverde. Bij Joop in de Babbelaar draaide het 
voor een carambole vaak om de “korte keu” en het zij gezegd 
zijn fluitjes zijn van dermate hoog niveau dat voorbijlopen 
zonder een goudgele rakker te bestellen ondenkbaar is. Van 
La Bonita zijn de smakelijke Indische maaltijd en cosy mu-
ziekmiddagen in mijn geheugen gegrift. Het La Rocha dob-
belterras met topkoffie en de heerlijke broodjes die Bianca 
heeft gemaakt voor mijn terugreis. De vers gerookte Makreel 
van Anne, wat een traktatie, in Nederland uitgestorven, in 
Carihuela zo maar bijna elke week vers gerookt. John die elke 
vrijdag samen met Els met de haringkraam bij het Eurocafé 
verse haring staat te snijden. En natuurlijk mis ik ook de mu-
ziekfeesten met Ricky op Carihuela Park bij Paco en Antonio, 
altijd
verrassen gastartiesten, soms vals zingend soms fantastisch 
maar altijd gezellig. Wat doe ik hier nog in Holland. Carihuela 
ik kom eraan, Jorg hou een plaatsje vrij bij het Stamcafé want 
ik heb vreselijke dorst gekregen van het schrijven.

Peter Klomp.

Maandelijkse 
column

van 

Peter 
Klomp

DE OPLOSSING om te bezuinigen en een goede daad te 
stellen! Dit moet doorgestuurd worden naar onze slimme (?) 
politicie: er kan dan voldoende bezuinigd worden !Laten we 
onze bejaarden in de gevangenis zetten en de criminelen in een 
verpleeghuis! Op deze manier hebben de bejaarden toegang tot: 
douches, hobby's, en wandelingetjes.  
Ze krijgen dan ongelimiteerd gratis medicijnen, medische- en 
tandheelkundige behandelingen, rolstoelen, enz. Bovendien krij-
gen ze geld in plaats van te moeten betalen. Ze worden constant 
via videocamera’s in de gaten gehouden, dus kunnen ze direct 
geholpen worden als ze vallen of hulp nodig hebben. Hun bed-
dengoed wordt twee maal per week verschoond en al hun kle-
ding wordt gewassen en gestreken naar hen terug gebracht. Een 
surveillant checkt elke 20 minuten hoe het met ze gaat en brengt 
maaltijden en hapjes naar hun cel. Ze kunnen familiebezoek ont-
vangen in een vertrek dat speciaal hiervoor ontworpen is. 
 
Ze hebben toegang tot een bibliotheek, de sportzaal, 'n geestelijke 
raadgever, het zwembad en mogen een opleiding volgen. Kle-
ding, schoenen, slippers en hulp zijn gratis voorhanden .. Pri-
vékamers voor allen met een tuin. waar ook oefeningen gedaan 
kunnen worden. Sinterklaas, Kerstviering, af en toe een barbecue 
of theatervoorstelling, allemaal gratis ! Elke bejaarde heeft de 
beschikking over 'n computer, TV, radio en dagelijkse telefoon-
gesprekken.Een bestuur met managers is aangesteld om klachten 
in behandeling te nemen en de surveillanten moeten zich aan een 
strenge code houden, hóe de bejaarden te behandelen. 
 
Terwijl aan de andere kant.... De criminelen in de bejaardentehui-
zen koud eten zullen krijgen, alleen worden gelaten, achter geslo-
ten deuren, zonder dat er naar ze wordt omgekeken. De lichten 
gaan om negen uur ’s avonds uit en douchen kan eens per week. 
Ze wonen in een kleine kamer, betalen hiervoor per maand en 
hebben geen enkele hoop er ooit nog uit te komen... 
 
Zet je toch wel even aan het denken, niet ?

Bejaardentehuis vs Gevangenis
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¿Wist U dat!? Door de ogen van een
Sportfanaat¿Wist u dat Jos Torremolinos iedere zondag live te be-

wonderen is in het Carihuela Park!?

¿Wist u dat niet al het horeca personeel in Carihuela 
weet dat 9 jarigen niet tegen alcohol kunnen!?

¿Wist u dat het orgasme bij een varken 30 minuten kan 
duren!? (In mijn volgend leven wil ik een varken zijn.) 

¿Wist u dat bepaalde leeuwen wel tot 50 keer per dag 
sex hebben!? (In mijn volgend leven wil ik toch nog 
een varken zijn...kwaliteit gaat boven kwantiteit.)  

¿Wist u dat laster en smaad niet altijd op een persoon 
slaat!?

¿Wist u dat 9% van de ongevallen door dronken chauf-
feurs veroorzaakt worden, maar dat 91% van de onge-
vallen door nuchtere chauffeurs veroorzaakt worden!?

¿Wist u dat ze bij het Kruideniertje willen dat er een rol 
tape uitvind die geen geluid maakt bij het afrollen!? 

Matchfixing in de Eredivisie? 
Chinese taferelen in de Eredivisie? Het zal toch niet.  
9 mei 2021 werd de Vaderlandse Voetbalcompetitie opgeschrikt met 
een mogelijk geval van matchfixing. De dag na deze bekendmaking 
was de schrik wellicht nog heviger te voelen, daar de mogelijke 
hoofdverdachte bij naam werd genoemd, Tom “Rustagh” Beugels-
dijk.  
Een echte Hagenees met het hart op de tong. Een karakterjongen die 
het met heel hard werken en heel veel geluk tot profvoetballer heeft 
geschopt. Tom zou niet misstaan bij een willekeurig schilders- of 
stukadoorsbedrijf. Tom is gewoon Tom.  
 
Op 10-jarige leeftijd werd Tom Beugelsdijk door ADO Den Haag 
opgepikt bij RVC Rijswijk. Klaargestoomd voor het echte werk, 
werd hij na zijn debuutjaar voor 2 seizoenen uitgeleend aan FC 
Dordrecht. Na zijn verhuurperiode floreerde Beugelsdijk in Den 
Haag, wat hem uiteindelijk een lucratieve transfer opleverde naar 
FSV Frankfurt, destijds (2014) uitkomend in de 2. Bundesliga. Na 
een jaar keerde Tommy alweer huiswaarts. Het was niet wat Beu-
gelsdijk ervan had verwacht en ook heimwee naar zijn familie en de 
Kijkduinse stranden speelden hem parten. Des te opmerkelijker dat 
ADO Tom Beugelsdijk in augustus 2020 liet gaan en hij koos voor 
een nieuw avontuur bij Sparta Rotterdam. Wel dicht bij huis. Ook 
bij Sparta Rotterdam speelt Beugelsdijk zijn bekende spelletje, dat 
vooral bekend staat om hard werken en lange halen snel thuis.  
 
Tom Beugelsdijk wordt ervan verdacht tijdens de wedstrijd Sparta 
Rotterdam - PSV in januari 2021, bewust een gele kaart te hebben 
gepakt. Enkele gokkers hebben hier, waaronder een buurtgenoot, 
goed geld aan verdiend. Beugelsdijk zelf heeft nog niet gereageerd 
op de geruchten, maar ingewijden hebben te kennen gegeven dat hij 
witheet is. De pure voetballiefhebber zal het hiermee eens zijn. Een 
blik op de carrière van Beugelsdijk laat zien dat hij zo nu en dan nog 
weleens tegen een prent aanloopt. In 3 seizoenen heeft Tom resp. 
11, 11 en 12 kaarten gepakt. Dat Beugelsdijk in de wedstrijd Sparta 
Rotterdam - PSV (met winterse omstandigheden, +30 cm sneeuw) 
een gele kaart te pakken kreeg, verrast voetbalminnend Nederland 
daarom ook niet. Tom Beugelsdijk, Hagenees, familieman, lekker 
zichzelf en voetballer van beroep, moet dan ook niet met dit soort 
flauwekul worden lastig gevallen. Het mag zelfs een wonder heten 
dat Tommy in de besproken wedstrijd en gelet op de omstandighe-
den, geen rood pakte. Een voorbeeld dat hard werken loont, ook bij 
gebrek aan talent. Tom Beugelsdijk, een uitstervend ras. Puur en 
authentiek. Waar komen wij dit in het hedendaagse voetbal nog te-
gen. Nee, dan nog 100 keer liever deze beperkte voetballer, dan een 
broodvoetballer. Laat Tom lekker Tom “Rustagh” Beugelsdijk zijn!
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Wat doet een muzikant allemaal buiten muziek maken?
Wat blijkt, dit kan dus een heleboel zijn. Wij lieten

Wayne Ward
Wayne begint met een felicitatie; Nancy & Jos te gefeliciteerd 
met de nieuwe Elite-krant voor La Carihuela Torremolinos! 
Succes!!! Als je de naam Wayne Ward hebt gehoord, hoor je wel-
licht dat hij een zeer populaire zanger, gitarist en muzikant is in 
Torremolinos en over de hele kust van Zuid-Spanje! Met een schat 
aan opbeurende muziek uit de jaren 50 tot 90 en een unieke uitver-
kochte BeatleOne Show, het ultieme eerbetoon aan de Beatles! Voor 
alle internationale lokale mensen en toeristen. Zorg ervoor dat je 
uitkijkt naar Wayne Ward, GuitarMan & BeatleOne.
Naast het werken aan de hele kust van Zuid-Spanje en het bin-
nenland van Andalusië, treedt Wayne op voor, en organiseert hij 
liefdadigheidsevenementen en zal hij zijn volgende liefdadigheid-
sevenement organiseren voor Ángeles Malagueños de la Noche, 
een muziekevenement van een hele dag met enkele van de beste 
artiesten van de kust en we hebben veel donaties van lokale bars en 
restaurants die op de dag van de opening worden geveild om geld in 
te zamelen. Het evenement vindt plaats in de Carihuela in de gewel-
dige El Mojito Show-bar op zaterdag 19 juni vanaf 12.00 uur. Als je 
informatie wilt over doneren, neem dan contact op met wayne of El 
Mojito show bar.

Behalve dat hij een van de drukste muzikanten aan de kust is, runt hij samen 
met zijn partner Lisa de lokale lunchclub in Torremolinos, die nu al meer 
dan vier jaar is opgericht! We hebben wekelijkse bijeenkomsten voor eten 
en drinken en hebben nu ongeveer 100 internationale leden, we zijn zojuist 
omgedoopt tot de Lunch Club en nu hebben we een maandelijks wijnproeve-
rijevenement en voegen we gewoon de busreis van eens per maand toe aan de 
geweldige dagopstellingen van de clubs. Neem gerust contact met ons op via 
de website voor meer informatie https://torremolinoslunchclub.com

Wayne heeft ook een distributiebedrijf voor ambachtelijke ale genaamd Craft 
aan de kust, dat fijne ambachtelijke ales distribueert die hier in Spanje, voor-
namelijk in Zuid-Spanje, worden gebrouwen aan bars en restaurants en heeft 
een ambachtelijke ale Locater op de Craft on the Coast-website. https://craf-
tonthecoast.es

En last but not least heeft Wayne een Tech-computer genaamd TorreTech die 
gespecialiseerd is in alle aspecten van computers en technologie die ondersteu-
ning biedt van thuisgebruikers tot internationale ondernemingen op bedrijfsni-
veau. Computers, laptops, clusters, websites en tv-advies IPTV
Als je contact wilt opnemen met Wayne over enige informatie over een van de 
bovenstaande services, ga dan naar de url van de specifieke service of ga naar 
wayneward.es en gebruik het contactformulier of de livechat.

Tot ziens in La Carihuela Torremolinos :)

zijn verhaal doen.
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Corné en Majola, de twee trotse eigenaren van 
Lounch 17. Op 14 mei was de dag van de fees-
telijke opening.
Een leuk, gezellig tentje te vinden aan de bou-
levard naast de Caribbean en de Brabander. 
Maar wat weten we eigenlijk van dit stel? Wij 
hebben de volgende vragen gesteld om daar 
achter te komen:

Wij weten dat jullie getrouwd zijn, hoelang zijn jullie al 
samen?
Majola: Wij zijn dit jaar 31 jaar samen maar pas 6 jaar 
getrouwd.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet 31 jaar geleden?
Majola: In Tilburg, op de markt, wij stonden allebei ach-
ter een groenten en fruit kraam, we waren dus concurren-
ten.

Zijn jullie ook allebei in Tilburg geboren?
Corné: Ja geboren en opgegroeid.

Hebben jullie naast achter een groenten en fruitkraam 
te hebben gestaan ook nog in de horeca gewerkt in 
Nederland?
Majola: Nee, ik heb jaren lang bij de Sting gewerkt. In 
het magazijn. Ik keek kleding na, deed steekproeven, 
sorteren, ik zat in de retail dus.
Corné: En ik ben 20 jaar vrachtwagen chauffeur geweest, 
voor hetzelfde bedrijf.

Jullie hebben een dochter, toch?
Corné: Jazeker, Daimy. Ze is 24 jaar.

Komt zij ook hier werken? Of blijft ze in Nederland?
Majola: Ja! Ze komt ons hier helpen, ze trekt voorlopig 
lekker bij ons in samen met onze kleinzoon.

Ow dat is leuk voor jullie, lekker het gezinnetje compleet. En 
met zijn drietjes de zaak draaien. Wanneer hebben jullie je defi-
nitief gevestigd in Spanje?
Corné: Ja dat vinden wij zeker leuk ja. Eind 2018 zijn wij hier 
naartoe gekomen, maar wij komen hier natuurlijk al 30 jaar op 
vakantie.

Zijn jullie van plan om 7 dagen open te gaan?
Majola: Nee, 6 dagen zijn we open, dinsdag zijn we een dagje ge-
sloten. En we zijn open van 3 tot 12. We mogen niet langer open 
door de Covid regels natuurlijk.

Klopt! Tot slot, willen jullie zelf nog wat tegen jullie toekomstige 
gasten zeggen?
Majola: Voor ons is het belangrijk dat mensen het naar hun zin 
hebben en genieten van hetgeen wat hier is, met veel positivitiet 
en gezelligheid!

Corné en Majola, succes met Lounh 17 en maak er wat van!

Lounch 17
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Costa kleurt 
ORANJE

Niet alleen Nederland kleurt Oranje, maar ook La 
Carihuela staat in vuur en vlam voor Oranje. Edwin 
van der Toolen doet daarbij een flinke duit in het zak-
je met zijn nieuwe single ‘Holland On Fire’. Het RTL4 
jurylid van het televisieprogramma ‘All Together Now’ is geen 
onbekend gezicht onder de Spaanse zon. Ook dit jaar was hij van 
de partij in La Carihuela, waardoor sommige vakantiegangers al 
getrakteerd werden op een voorproefje van Holland On Fire. “Dat 
mag natuurlijk helemaal niet, maar ik kon het niet laten om het 
liedje al even een keer uit te proberen. En waar kan dat nou beter, 
dan onder de Spaanse zon”, aldus de sympathieke zanger. De tent 
werd afgebroken én zoals het lied ook zegt: het vloeibare goud 
met de witte kraag ging letterlijk in de lucht. 

De afgelopen anderhalf jaar heeft de zanger, ondanks het ontbre-
ken van het podium, niet stil gezeten. “In alle eerlijkheid heb ik 
nooit eerder de ambitie gehad om een Oranje gerelateerde plaat 
te maken. Ik ben niet zo sportief,” grapt de zanger. Toen hij de 
kans kreeg om een plaat te maken, die het strijdlied wordt voor 
alles wat maar met Oranje te maken heeft, ging hij toch overstag. 
“Oranjefeesten zijn toch eigenlijk de allerleukste feesten die er 
zijn. Of dat nou het EK voetbal is of Koningsdag. Een Oranje 
shirt verbindt. De sfeer is tijdens dit soort evenementen altijd 
maximaal.”

Het wordt een spannende tijd voor Van der Toolen, die met zijn 
team hard heeft gewerkt aan deze productie. “Na twee seizoenen 
‘All Together Now’ gebeurde dat waar ik nooit meer rekening 
mee had gehouden: ik kreeg pardoes een platencontract aange-
boden. En niet bij de minste, maar bij de absolute top van Ne-
derland: Toekomst Music. Deze maatschappij is onderdeel van 
White Villa International en zij tekenen voor producties van onder 
andere Gerard Joling, René Froger en de Toppers, maar ook voor 
de DJ’s Tiësto en Hardwell. Ik ben meer dan trots dat ik nu op 
dit niveau platen mag maken en hoop dat straks niet alleen heel 
Nederland, maar ook m’n geliefde Torremolinos meezingt met 
Holland On Fire. Dat het een hete zomer wordt staat vast en lukt 
het niet met het EK? Dan lukt het wel met Verstappen… of lekker 
op het strand. Over de vlag hoef je ook niet in te zitten, want de 
Spaanse vlag: rood met geel, maakt immers oranje!” 

Holland On Fire is vanaf 4 juni te beluisteren via alle streaming-
diensten.  

Hij lapt geen ramen want hij houdt van vogels en hij wilt 
niet dat ze tegen schone ramen aanvliegen en zich bezeren. 
Hij zet geen vloeren in de was, is erg bang dat een gast 
uitglijd en zich bezeert. Dat zou hij vreselijk vinden (en 
misschien klagen ze hem wel aan). Hij geeft niets om de 
stofnesten want ze zijn goed gezelschap. De meeste van 
hen heeft hij een naam gegeven en ze spreken nooit tegen, 
wat hij ook zegt. 

Spinnenwebben maakt hij niet stuk want hij wilt dat ieder 
levend wezen een eigen 'thuis' heeft. Hij doet niet aan de 
voorjaarsschoonmaak want hij houdt van alle seizoenen en 
wil niet dat de andere seizoenen jaloers worden. hij verwij-
derd geen onkruid in zijn tuin want hij wilt God niet voor 
de voeten lopen, hij is een uitstekende ontwerper. 

Hij legt geen dingen weg want hij zal ze dan nooit terug 
kunnen vinden. Als hij visite uitnodigd om te komen eten, 
geeft hij nooit een gourmet avond  want hij wilt zijn gasten 
niet in de stress laten schieten over wat zij zullen moeten 
koken als zij hem uitnodigen om te komen eten. Hij strijkt 
geen kleren want hij heeft ervoor gekozen de labels te ge-
loven waarop staat vermeld: Strijkvrij. Hij maakt zich niet 
druk, nergens om want "A Type" persoonlijkheden sterven 
jong en hij is van plan om in de buurt te blijven tot hij een 
rimpelig en krakend oud mensje is! 

Waarom mijn man niet
schoonmaakt



¿SERIEUS!?           CarihuelaJuni 2021

Mijn zoon werd in Spanje geboren, met een incomplete dwarslaesie. Op 23 
oktober 2019 had ik een afspraak met de gynaecoloog. Ik was 39 weken 
zwanger en mijn baby lag in een stuitligging. Dat betekent met de billen 
naar beneden en dus zou het een keizersnede worden. Morgen om 9 uur gaan 
we hem halen zegt mijn gynaecoloog. Dat was even slikken, maar ik keek 
ernaar uit. Eindelijk zou ik hem gaan ontmoeten. Tijdens de zwangerschap 
leek alles goed. Ik heb denk ik wel 12 echo's gehad! Hier in Spanje als je 
een privé verzekering hebt, kun je maandelijks een echo laten maken. Via de 
staat (Seguridad Sociaal) is het 4x, net zoals in Nederland. Die ochtend werd 
ik naar de OK gereden. Ik vond het doodeng. Ik zag vooral op tegen de rug-
genprik. Teveel horrorverhalen gelezen en gehoord. De ruggenprik schijnt 
in Spanje een standaard procedure te zijn. Ik voelde me moederziel alleen in 
die Spaanse operatiezaal. Ik begreep de taal onvoldoende om ook maar iets 
te begrijpen van de gesprekken die werden gevoerd en daar bovenop was ik 
heel bang. Nadat Tom er om 9 uur uit was gehaald hebben ze hem niet laten 
zien, zoals je het op tv ziet. Ik herinner me dat ik dacht dat de arts vroeg, 
hoor je een baby huilen? Ja, heb ik geantwoord,maar niet wetende dat het 
mijn baby was. Dat is jouw baby zei de arts. Maar waarom kan ik hem niet 
zien? Volledige paniek, sedatie medicatie en de taal barrière hielp allemaal 
niet mee.

Ik heb Tom pas 5 uur later voor het eerst kunnen vasthouden, voor 1minuut. 
Daarna werd hij naar de IC gebracht. Daar lag hij aan het zuurstof en in een 
couveuse. Pas op dag 3 heb ik Tom weer kunnen zien en vasthouden. Door 
de keizersnede had ik zoveel pijn dat ik me niet kon bewegen. Hierdoor kon 
ik me niet verplaatsen naar de intensive care. Vreselijke ervaring! Na diverse 
onderzoeken werden we na 1 week naar huis gestuurd. Naar huis met een 
slappe baby. Voordat we naar huis konden werden we nog doorverwezen 
naar een ander ziekenhuis om daar een neuroloog naar Tom te laten kijken. 
Deze arts was verbaasd en erg ontevreden dat we naar huis waren gestuurd. 
Voor hem was de toestand van Tom zorgelijk. Ik zat dus thuis met een slappe 
baby. Denkend dat hij wat achter zou lopen met zijn ontwikkeling en wel-
licht veel fysiotherapie nodig zou hebben.. wist ik toen veel. 

7 weken zijn we thuis geweest. Eigenlijk heb ik genoten van deze weken. Ik 
was/ben vrij positief ingesteld dus maakte ik me niet direct te veel zorgen 
over de toekomst. 4 december ben ik met Tom naar de eerste hulp gereden 
omdat hij verkouden was. Erg benauwd ook. Hij had moeite met de fles leeg 
drinken. Nu ga ik een heel lang verhaal kort maken. Nadat we de eerste hulp 
zijn binnen gestapt op 4 december zijn we 6 december verplaats naar de in-
tensive Care. Hier is Tom geintubeerd. Vervolgens is deze december maand 
vreselijk geweest. Ik heb mijn familie over laten komen omdat we dachten 
dat Tom de kerst niet meer zou halen. Doordat de tube soms millimeters ver-
plaatste kwam er geen lucht meer in zijn longen (dat wisten we toen allemaal 
niet) en stopte Tom dus met ademen. Dit is heel vaak gebeurd. Angstige 
momenten. Je pasgeboren kindje blauw zien worden omdat hij gestopt is met 
ademen. Zijn kamer weer vol met artsen en niet weten wat er gebeurt. Het 
niet weten (geen diagnose) was het meest verschrikkelijke. Op een gegeven 
moment heb ik gezegd dat ze hem niet meer moesten reanimeren. Als mijn 
kindje zijn armpjes en handjes niet kan gebruiken en gebonden is aan een 
bed, dat wilde ik hem niet aan doen. Mijn kind verdient een waardig leven!

Bianca & Tom Er zijn namelijk 
destijds artsen 
geweest die hebben 
gezegd dat er een 
grote kans is dat hij 
zijn armpjes en 
handjes niet zou 
kunnen gebruiken.
Januari, er wordt 
eindelijk een MRI 
gemaakt en dan 
krijg je de uitslag. 
Je kindje heeft een 
beschadigd ruggenmerg, een dwarslaesie. Zeer 
hoog in zijn nek. En hier is niks aan te doen. Een 
verlamd kindje. Een dwarslaesie. In mijn ergste 
dromen had ik dit niet kunnen bedenken. En dan 
stopt de wereld voor jou als moeder zijnde. Zoveel 
gedachtes ,zoveel verdriet,zoveel vragen. Je wilt 
het beste voor je kind. En dat kan nu niet meer.. 
althans zo dacht ik.

Ik was verdrietig, boos, lamgeslagen zoveel emo-
ties. En dan, je moet verder. Je moet sterk zijn 
want je kind heeft je nodig. In februari zijn we 
afgereisd naar Sevilla. Hier zijn we door diverse 
omstandigheden 2 weken verbleven. Hier is Tom 
geopereerd. Eindelijk na zoveel weken ging de 
tube eruit en kreeg hij een tracheotomie. Dit is een 
buisje (canule) in zijn hals om te ademen. Klinkt 
waarschijnlijk heel gek maar wat was ik blij dat ze 
vertelden dat hij een tracheotomie kreeg. Die tube 
in zijn neus of mond was vreselijk. Maar eerlijk 
gezegd na de operatie viel het me toch een beetje 
tegen. Hij had dan wel niet meer die akelige tube 
maar ik besefte dat dit buisje(canule) ook niet niks 
was.

Tom zat sinds 6 december ook aan een beade-
mings machine omdat hij zelf geen kracht meer 
had om te ademen. Deze beademings machine zat 
dus op de tube en later op het buisje (canule). Na 
6 maanden ziekenhuis mochten we eindelijk naar 
huis. Ik ging naar huis met een verlamde baby die 
24/7 aan de beademing zit. Dit is heftig en zwaar 
om alleen te doen. Toch was en ben ik voor altijd 
dankbaar dat Tom er nog altijd is.

Benieuwd hoe het nu gaat? De
volgende keer schrijf ik hier verder
over.

Bianca
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Weer een feestelijke opening afgelopen maand. D&D Grand 
Café. 15 mei was dan de grote dag. Er zijn gelukkig veel men-
sen geweest om hier even een drankje te doen, de mooie zaak te 
bewonderen en natuurlijk de trotse eigenaren te feliciteren. Ook 
was er al gelijk een verjaardags feestje gepland. Wat natuurlijk 
een goede start is! 

Do is geen onbekende in Carihuela. De meeste mensen kennen haar nog wel 
van Het Trefpunt. Maar het heet niet voor niets D&D Grand Café. Do en 
Davy. Daar staat dus de tweede D voor. Wij hadden natuurlijk een paar vraag-
jes voor dit kersverse, gezellige zakelijke duo.

Waar kennen jullie elkaar van?
Do:Davy is de zoon van Peter en Jolanda, twee goede vrienden van mij.

Hoelang kennen jullie elkaar?
Do:Wij kennen elkaar drie jaar, maar hebben het laatste jaar wel heel veel met 
elkaar opgetrokken. En elkaar nog beter leren kennen.

Waarom zijn jullie de goede combinatie om een bar te runnen?
Do: Omdat wij hetzelfde denken, we hebben dezelfde leeftijd. We hebben 
allebei een ander karakter waardoor we elkaar wel heel goed aanvullen op de 
punten waar het bij andere misschien mis loopt.

Davy, wat is jouw beweging geweest om naar Spanje te gaan en hier iets 
samen met Do te beginnen?
Davy: Spanje is me niet onbekend, vroeger jaarlijks naar Spanje op vakantie. 
Ik heb altijd gezegd als ik de kans zou krijgen, dan emigreer ik. Eigenlijk dus 
een kleine jongensdroom.

Jullie zitten in Montemar, toch een beetje de 
engelse wijk, wat zijn jullie verwachtingen en 
waar hopen jullie op?
Davy: toch wel om de Nederlandse loop erin te 
krijgen, al is met Engelsen natuurlijk niks mis. 
Het Stam café en La Bonita zitten hier natuur-
lijk op een steenworp vandaan, we hopen dat 
er toch wel wat meer Nederlanders hierheen 
komen.

Komen er nog meer Nederlandse zaakjes in 
deze buurt voor zover je weet?
Do: ja, twee deuren verder zijn toevallig ook 
Nederlanders bezig met een zaakje, dat is al-
leen maar goed!

Naast dat je hier natuurlijk een drankje kan 
doen, hebben jullie ook een menu kaart?
Davy: een heel menu niet, maar wij hebben 
wel diverse uitgebreide borrelplankjes. Net 
even iets anders, groter en luxer, als de stan-
daard borrelplankjes.

Dit artikel word natuurlijk na de opening 
uitgegeven,  Davy en Do willen langs deze 
weg nogmaals iedereen bedanken die langs 
is gekomen. En bedanken voor de leuke 
kaarten en cadeaus. Hebben een super leuke 
dag gehad mede dankzij jullie.

Davy en Do, veel succes met jullie D&D 
Grand Café!

D&D Grand Café


