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Bianca, Henny, Peter en Mira, Fran-
dalucía (alias Francis), de sportfa-
naat en de dorpsgek...super! Erg 
leuk!

Er zijn best wel wat mensen ge-
weest die een stukje hebben in-
gezonden. Het geen wat niet is 
geplaatst deze maand komt zeker 
in de volgende editie te staan. Voor 
degene die ook een artikeltje van 
zichzelf wilt teruglezen in de krant, 
of een mop, raadsel, of simpelweg 
wat leuks te vertellen heeft, stuur 
dat dan even door via de mail:      
info@serieus.es. Foto´s zijn natuur-
lijk ook altijd welkom.

Degene die de krant toch gewoon 
in Nederland wilt ontvangen via 
de post, dat kan, laat dit ook even 
weten via de mail.

Oja voordat ik het vergeet, voor de 
mensen die zich heel erg druk 
kunen make om een tiepfoutje, zou 
ik zeggen.... nou ik zeg gewoon 
niks. Ik wens een ieder veel leesple-
zier met de juli editie. 

Nancy.

website: www.serieus.es
email: info@serieus.es.
Facebook en Instagram,                 
serieus carihuela. 
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Beste lezer van ¿SERIEUS? Ik 
hoop dat het, al lijkt dat erg lo-
gisch, de drukker nu heeft begre-
pen dat het voor de lezer niet echt 
lekker wegleest als cijfers en let-
ters door elkaar gedrukt staan. Nu 
zal er geen druk komen waar geen 
zetfoutje in staat, want dat blijf 
je altijd houden. Maar hoop doet 
leven. 

Om even van de gelegenheid ge-
bruik te maken wil ik de adverteer-
ders enorm bedanken, want zonder 
advertenties is er natuurlijk geen 
krant. Nu ik toch bezig ben, de vaste 
schrijvers/sters die maandelijks 
iets schrijven voor de krant, Peter 
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Maandelijkse 
column

van 

Henny
Duinkerken

IN OF UIT DE ZON
In de boeken staat geschreven dat 
3 juli is aangewezen als Blijf Uit 
De Zon Dag. Wie met deze dag 
op de proppen is gekomen daar 
is weinig over bekend. Algemeen 
wordt aangenomen dat Blijf Uit 
De Zon Dag (Stay Out of the Sun 
Day) een dag is die mensen er aan 
moet herinneren dat er een verband 
bestaat tussen huidkanker en in de 
zon zitten. Het is oh zo verleidelijk 
om op een zonnige dag lekker met 
je toet in de zon te liggen. En dan 
vergeet je makkelijk om op tijd uit 
de zon te gaan, om iets te drinken of 
om je op tijd in te smeren. Zie Blijf 
Uit De Zon Dag dan ook als een 
reminder om dat wel te doen, wil je 
uitdroging en verbranden voorko-
men wat onder de Spaanse zon wel 
snel kan gebeuren. 

Daar in tegen is het 5 juli wel de 
Internationale Bikini Dag.
Maar, waarom eigenlijk op 5 juli? 
Eigenlijk heel simpel: destijds vond 
op deze datum de presentatie van 
een kledingstuk plaats dat in die tijd 
als buitengewoon omstreden werd 
beschouwd. 

O MIJN GOD, lig je hier dan op bed met een 
kaakontsteking. Ik kan jullie vertellen, dat is 
niet fijn. En dat is nog heel erg zacht uitgedrukt! 
Komt er een Whats app binnen met alleen de 
tekst “column”. Verder niets. Ik dacht oh ja, co-
lumn, deze dagen het laatste waar ik aan dacht. 
En dan met een kloppende hangwang toch maar 
iets fabriceren. Nu hoor ik u zeggen ,,Je had toch 
de hele maand de tijd”. Nee dus. Want wat bijna 
net zo erg is als een kaakontsteking is verhuizen! 

Ja lieve mensen ik ben verhuisd. Twee juni kwam 
ik terug uit Nederland en had ik via internet een 
appartement gehuurd, zonder het zelf te zien. Hoe 
ouder, hoe gekker. Natuurlijk zijn twee goede 
vrienden van mij gaan kijken en hebben alles 
gefilmt. Maar toch....je moet het eigenlijk zelf 
voelen, maar goed de dag dat ik terug was kreeg 
ik gelijk de sleutel. Dat voelde vreemd, mijn 
nieuwe stulpje al betaald en het dan pas voor het 
eerst echt zien. Daarna het ergste van alles, het 
verhuizen. 

De twee appartementen liggen ongeveer vijf 
minuten lopen van elkaar vandaag, dus de eer-
ste dagen met koffers heen en weer lopen in de 
bloedhitte. Heb veel hulp aangeboden gekregen 
en dat toch maar aangenomen. Op een zaterdag 
met vier man en twee auto´s alles overgebracht. 

Ik moet nog wel even wennen, ik heb nu zoveel 
ruimte dat ik alles kwijt ben. Zo van....in welke 
kast ligt dat nou ook alweer? Maarja jullie weten 
het.... Alles went, behalve een ......

Henny

Vrouwen moesten hun lichamen 
verbergen; deze nieuwe ‘outfit’ 
was het tegenovergestelde van 
wat iedereen gewend was en werd 
dus ook niet met open armen ont-
vangen. Louis Réard, een Parijse 
werktuigbouwkundig ingenieur, die 
het lingerie bedrijf van zijn moeder 
overnam. Deze Réard wilde voor 
zijn ontwerp een naam hebben die 
bij de mensen zou blijven hangen. 
In de Stille Zuidzee vond hij dan 
ook zijn inspiratie, ook wel het 
eilandje Bikini Atoll: een plek waar 
kernproeven werden uitgevoerd.  
Bikini Atoll was natuurlijk volop in 
het nieuws en Réard besloot om zijn 
tweeledig badpak “Bikini” te noe-
men, want stilletjes hoopte hij dat 
zijn controversiële dames zwempak 
zou inslaan als een bom. 

Hedendaags vind je de bikini dan 
ook in talloze vormen en maten. 
Tsja, eigenlijk is het dus niet zo 
vreemd dat dit revolutionaire en 
bevrijdende kledingstuk een eigen 
bikinidag verdient. Want, zo zie je 
maar: de meest slechte ideeën kun-
nen zomaar eens de beste worden...

MET BIKINI
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Spanje en Nederland 
De Nederlander waardeert Spanje vooral 
als toeristische bestemming, vanwege het 
eten, omdat je er goed kunt shoppen, van-
wege zijn  goede sporters, zon/zee/strand, 
de natuur, de aardige inwoners en omdat het 
er veilig zou zijn, of beter gezegd, Spanje 
een veilig gevoel geeft als men er verblijft. 
Het investeringsklimaat wordt er als minder 
gezien door de Nederlander.

Spanjaarden waarderen Nederlanders over 
het algemeen goed, alleen het Nederlandse 
eten scoort flink onder de maat. Als Span-
jaarden denken aan Nederland denken ze in 
eerste instantie aan tulpen, daarna volgen 
graad van ontwikkeling en kwaliteit van 
leven.  Opvallend is dat meer dan de helft  
van de Spanjaarden geen enkel Nederlands 
bedrijf kan noemen. Zelfs Heineken en KLM 
komen nou niet echt direct op in het hoofd 
van de Spanjaard.

Maar liefst 78 procent van de  
Nederlanders die op vakantie 
gaat heeft Spanje wel eens be-
zocht. Van de Spanjaarden is 
één derde wel eens in Nederland 
geweest.

Spanje wordt door Nederlanders beoordeeld 
met een 7,1, dat is hoger dan Polen (5,4), 
Frankrijk (6,7) en Italië (6.9) en even hoog 
als het Verenigd Koninkrijk. Alleen België 
(7,3) en Duitsland (7,4) scoren beter. Maar 
al worden België en Duitsland beter beoor-
deeld, gaan we toch het liefst naar Spanje op 
vakantie.

De Nederlander beoordeeld Nederland zelf 
met een 8,0. Opmerkelijk vind ik zelf.  

Over het imago van Spanje onder 
Nederlanders blijkt ook dat de 
Nederlanders de Spanjaarden wel 
waarderen. En wat meerdere niet 
zullen verwachten vinden ze de 
Spanjaarden eerder hardwerkend 
dan lui, eerder eerlijk dan corrupt, 
eerder sterk dan zwak, eerder zorg-
zaam dan egoïstisch, eerder tole-
rant dan intolerant. Wellicht kan de 
mening veranderen als de Neder-
lander in Spanje woont en niet op 
vakantie is. Spanjaarden worden 
door veel Nederlanders verder als 
zeer traditioneel en religieus ge-
zien.

Een goede opsteker voor Spanje 
is ook dat 14 procent van de Ne-
derlanders Spanje als eerste land 
kiezen om op vakantie te gaan als 
geld geen rol speelt. De Nederlan-
der gaat het liefst naar Spanje op 
vakantie, daarna volgen;  Italië, 
Frankrijk en  Duitsland. Ook in an-
dere Europese landen komt Span-
je steeds als winnaar uit de bus. 
De Nederlander zou het liefst de 
steden Barcelona, Madrid en Va-
lencia bezoeken en van de Spaanse 
merken blijken Zara en SEAT het 
bekendst. 
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PCR – TESTEN in de 
Clinica Servicio Medi-
co, Costa del Sol
(tegenover Slagerij 
Stam, naast de oude 
Mercadona).

Een PCR test dient altijd 
door een laboratorium te 
worden 
geanalyseerd. Niet alleen 
afname via de neus en/of 
keel maar
ook de wat “aangename-
re” speekseltest kunt u 
nu doen voor 
dezelfde prijs. De testen 
worden iedere dag afge-
nomen tussen
09:00 en 12:00 uur. U 
ontvangt de uitslag ´s 
avonds rond 21:00
uur inclusief een uit-
gebreid internationaal 
certificaat via de mail.
Normale prijs € 130,- via 
Frandalucía € 115,- (in 
het weekend
€ 125,-) Maak een af-
spraak via:
0034-686487731

De Spaanse taal komt voort uit een subgroep 
van de Indo-Europese talen en wordt gezien 
als een fonetische taal. Dit wil zeggen dat je 
uitspreekt wat je leest. Deze taalgroep bestaat 
uit wel meer dan 400 verwante talen en is op-
gedeeld in vier subgroepen, namelijk de Ger-
maanse talen, Indo-Iraanse talen, Romaanse 
talen en Slavische talen. Het Spaans valt samen 
met het Portugees, Frans, Italiaans en Roe-
meens onder de Romaanse talen. Deze talen 
worden zo genoemd omdat ze voortkomen uit het 
Latijn van het Oude Rome en vertonen daardoor 
overeenkomsten in klank en grammatica.

Dit neemt niet weg dat het Nederlands helemaal 
geen gelijkenissen vertoont, sterker nog, het Ne-
derlands is in het bezit van redelijk wat leenwoor-
den uit het Spaans. Leenwoorden die het meeste 
voorkomen in de Nederlandse taal zijn afkomstig 
uit het Frans, Duits, Engels en Spaans. Dit heeft 
te maken met het feit dat Frankrijk, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk naburige landen zijn 
waar Nederland altijd een intensieve relatie mee 
onderhield. 

Daarnaast sprak de bevolking dicht bij de grens 
vaak twee talen waardoor er meer clustering ont-
stond. Bij de Spaanse leenwoorden is het iets an-
ders gegaan, want Spanje is natuurlijk geen direct 
buurland. Deze taal komt rechtstreeks uit het La-
tijns. Mede doordat Nederland het Latijns vroeger 
voornamelijk gebruikte in geschrift. Hierdoor 
zijn er onder andere overeenkomsten te vinden in 
het Spaans en het Nederlands. De oorsprong van 
sommige leenwoorden, veelal scheepswoorden 
uit het Nederlands komt voort uit de geschiedenis. 
Nederland stond als land bekend om haar kolo-
nisatie en vele ontdekkingsreizen over de hele 
wereld. Hierdoor is er veel handel en culturele 
uitwisseling ontstaan wat daarnaast heeft geleid 
tot een taaluitwisseling. Tegenwoordig worden 
er steeds meer leenwoorden uit Spanje gebruikt 
mede door de globalisering en een als maar 
groeiende Spaanssprekende bevolking. Bepaalde 
woorden die exact hetzelfde geschreven worden 
en hetzelfde betekenen in beide talen zijn vaak 
de wat kortere woorden, zoals bar (bar) en foto 
(foto). Woorden die het Nederlands vanuit het 
Spaans heeft overgenomen zijn ook aanwezig. 
Het Spaanse woord voor feest, fiesta is namelijk

al helemaal geïntegreerd in de Nederlandse 
taal. Hetzelfde geldt voor de woorden siësta 
(klein dutje), tapas (kleine Spaanse hapjes), 
macho (stoere man) en lasso (rondstuk touw). 

Ook andersom heeft het Spaans bepaalde 
woorden geleend die afkomstig zijn uit de 
Nederlandse taal. Deze woorden zijn wel iets 
aangepast naar het Spaans, maar hebben nog 
steeds dezelfde betekenis. Leenwoorden als 
dijk (dique), vrijbuiter (filibustero) en woor-
den als stuurboord en bakboord die naar estri-
bor en babor zijn vertaald zijn hier enkele 
voorbeelden van.

Niet altijd betekenen de Nederlandse woor-
den die veel op het Spaans lijken hetzelfde. 
Af en toe moet er ook uitgekeken worden 
voor de bekende valse vrienden van een taal. 
Valse vrienden zijn woorden die gelijkenissen 
vertonen in een bepaalde andere taal, maar 
die een totaal andere betekenis hebben. Voor-
beelden van enkele valse vrienden die je tegen 
kunt komen tijdens het Spaans leren zijn pan, 
cara, aceite en carta. In eerste instantie zou je 
denken dat deze woorden pan, auto, azijn en 
kaart betekenen, maar niets is minder waar. De 
daadwerkelijke betekenissen van deze woor-
den zijn brood, gezicht, olie en brief. Dit kan 
af en toe weleens leiden tot bepaalde lachwek-
kende situaties.

Spaanse en Nederlandse LEENWOORDEN
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INGEZONDEN: GROEN, GROENER, GROENST! 
Bij de kassa van een supermarkt stelt de jon-
ge caissière aan een oudere vrouw voor, dat zij 
voortaan haar eigen boodschappentas meebrengt, 
in plaats van een plastic tas te kopen. Want plas-
tic tassen zijn natuurlijk niet goed voor het 
milieu. De vrouw verontschuldigt zich en legt uit: 
“Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong 
was!” De caissière antwoordt: “Ja, en dat is nou 
juist ons probleem vandaag de dag. Jullie generatie 
maakte zich niet druk om het milieu te sparen voor 
de toekomstige generaties!” Ze heeft misschien wel 
gelijk dacht de vrouw, onze generatie had dat groe-
ne gedoe niet in die tijd. Maar wij hadden melk in 
flessen, frisdrank in flessen en bier in flessen, die we 
leeg en omgespoeld terug brachten naar de winkel. 
De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en 
in de fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en 
opnieuw gevuld. Wij deden ècht aan recycling. Maar 
we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd!
Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en 
liften beschikten in 
elk gebouw. Wij liepen 
naar de supermarkt 
en hesen onszelf niet 
iedere keer in een 150 
PK machine, elke keer 
als we twee blokken 
verder moesten zijn. 
Maar ze heeft gelijk: 
wij hadden dat groene 
gedoe niet in onze tijd! Babyluiers gingen in de 
kookwas, omdat wegwerpluiers niet bestonden. We 
droogden onze kleren aan de lijn en niet in een ener-
gieverslindende machine die continu 220 volt ver-
bruikt. Wind en zonne energie droogden onze kleren 
echt vroeger, in onze dagen. Kinderen droegen de 
afdankertjes van oudere broers en zussen en kregen 
geen gloednieuwe kleren. Maar de jonge dame heeft 
gelijk! Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd. 
In die tijd hadden we  misschien één tv of radio in 
huis en niet één op elke kamer. De tv had een klein 
schermpje, ter grootte van een zakdoek en niet een 
scherm ter grootte van de bijenkorf. 
 

hadden, in plaats van uit een plas-
tic fles, die na 30 slokken wordt 
weggegooid. Wij vulden zelf onze 
pennen met inkt, in plaats van elke 
keer een nieuwe pen te kopen. 
Mensen namen de trein of een bus 
en kinderen liepen. Wij hadden één 
stopcontact per kamer en niet een 
heel arsenaal aan stekkerdozen en 
verlengsnoeren om een dozijn ap-
paraten van stroom te voorzien. En 
wij hadden geen geautomatiseerde 
gadgets nodig om een signaal op te 
vangen van een satelliet die 2.000 
mijl verderop in de ruimte hing, 
zodat we contact konden leggen 
met anderen en uit te vinden waar 
de dichtstbijzijnde pizzatent zich 
bevindt. 

Maar is het niet in en in triest dat 
de huidige generatie klaagt over 
hoe verspillend wij ‘oudere men-
sen’ waren, gewoon omdat wij ‘dat 
groene gedoe’ niet hadden in onze 
tijd? 
 

In de keuken werden gerechten 
gemengd en geroerd met de hand, 
omdat we geen elektrische apparaten 
hadden die alles voor ons deden.

Wanneer we een breekbaar object 
moesten versturen per post, dan ver-
pakten we dat in een oude krant ter 
bescherming en niet in piepschuim 
of plastic bubbeltjes folie. In die tijd 
gebruikten we geen apparaat met een 
motor die op benzine het gazon maai-
de. We gebruikten een maaier die ge-
duwd moest worden en functioneerde 
op menselijke kracht. Wij sportten 
door te werken, zodat we niet naar 
een fitnessclub hoefden te gaan om 
op ronddraaiende loopbanden te gaan 
rennen, die werken op elektriciteit. 
Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat 
groene gedoe toen niet. Wij dronken 
uit de kraan wanneer we dorst 
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JE WEET WEL!
Van die weetjes waar je 
eigenlijk niet veel mee kan. 
Maar dat je toch wel even 
het hele lijstje doorleest 
want je kan het maar weten.

Stof dat zich in het puntje van je 
broekzak verzamelt, heet gnurr.

Sommige dieren kunnen hun 
zwangerschap maanden uitstellen. 
Het gevlekte stinkdier bijvoor-
beeld. Maar ook otters en kangoe-
roes. Ze zijn dan wel bevrucht, 
maar het vruchtje nestelt zich nog 
niet in de baarmoeder.

Sigmund Freud geloofde ooit dat 
cocaïne kon helpen om morfine-
verslaving te bestrijden.

Flamingo’s krijgen hun kleur van 
carotenoïde kleurstoffen in hun 
eten, zoals algen en garnalen. 

Het streepje in een breuk heet 
vinculum.

Kamelen hebben 3 oogleden om 
hun ogen te beschermen tegen 
opstuivend zand.

De ideale hoogte om een beboter-
de boterham te laten vallen zodat 
hij met de boter naar boven op de 
grond terecht komt, is 2,5 meter.

Het hart van een blauwe vinvis is 
zo groot dat een klein kind door 
zijn aderen zou kunnen zwemmen.

Aanstekers zijn eerder uitgevon-
den dan lucifers.

De elektrische stoel is uitgevon-
den door een tandarts.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
waren de Oscars van hout. Metaal

was schaars en nodig voor de oor-
logsindustrie.

De allereerste bom die de gealli-
eerden op Berlijn gooiden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog doodde 
de enige olifant in de Berlijnse 
dierentuin.

Bleekselderij heeft negatieve calo-
rieën. Het kost meer calorieën om 
een stuk selderij te verteren dan 
dat het oplevert.

Een slak kan drie jaar slapen.

Vleermuizen slaan altijd linksaf 
als ze een grot uitvliegen.

Menselijke dijbeen-botten zijn 
sterker dan beton. Tandglazuur is 
zelfs nog sterker.

De olifant is het enige dier dat niet 
kan springen.

Stof in huis bestaat voornamelijk 
uit dode huidcellen.

Een zebra is wit met zwarte stre-
pen.

68% van de mensen kijkt reclame-
post door.

Volgens de Bijbel  was er eerst de 
kip en toen het ei.

Een quidnunc is iemand die graag 
de laatste nieuwtjes en roddels 
wilt weten.

Een Tsjechische stewardess heeft 
ooit een val van 10.000 meter 
overleefd.

De gemiddelde vrouw eet 20 kg 
lipstick in haar leven.

  Toko Suriname
 Calle Del Mar 10 
    La Carihuela

Toko Suriname, in het straatje Calle Del mar,  
kun je kiezen uit de lekkerste gerechten uit de 
Surinaamse keuken. Maar je kunt hier natuur-
lijk ook Shoarma halen met diverse vers ge-
maakte sauzen, alles dus lekker vers bereid uit 
eigen keuken! 

Voor de mensen die hun gerechten niet in het 
gezellige straatje op willen eten, geen pro-
bleem, ze pakken het ook netjes voor je in zo-
dat je het mee kunt nemen en thuis kan op eten. 
Houd de Facebook pagina in de gaten voor de 
speciale daghap, toko de carihuela. 

Want Surinaams eten doe je natuurlijk bij de 
enige echte Toko! 
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INHAAKKALENDER 
1 juli:
Keti Koti / Emancipatiedag
Creative ice cream flavors dag
Dag van de komkommer

2 juli:
Wereld ufo dag
I forgot day
    
3 juli:
International plastic bag free dag
Blijf uit de zon dag
Comic sans day

4 juli:
Independence day
    
5 juli:
Bikinidag
    
6 juli:
Wereld kus dag
Fried chicken dag

7 juli:
Dag van het Sprookje
Vertel de waarheid dag
Chocolade dag
World Forgiveness day

10 juli:
Zomervakantie regio noord 

11 juli:
Wereldbevolkingsdag
  
13 juli:
Dag van de Franse Frietjes

16 juli:
 Internationale dag van de slang
Virgen Del Carmen
    
17 juli:
Wereld Emoji Dag
Peach Ice Cream Day
Zomervakantie regio midden

29 juli:
Dag van de Tijger
Lasagnedag

30 juli:
Werelddag tegen mensenhandel
Dag van de schoonvader
Cheesecakedag
    
31 juli:
Wereld Ranger Dag
Internationale dag van de Afri-
kaanse vrouw
Dag van de systeembeheerder
Praat in de lift dag 

18 juli:
Nelson Mandela dag
Kaviaardag
Dag van het Texelse schaap   

20 juli:
Hoveniersmaandag
Roze maandag    

21 juli:
Junk Food Day
    
22 juli:
Hangmatdag
Hotdogdag

24 juli:
Tequiladag
Zomervakantie regio zuid
 
25 juli:
Wine and cheese day
    
26 juli:
Aunt and Uncle’s day

28 juli:
Wereld Hepatitis Dag
Wereld natuurbeschermingsdag
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Brigada Costa del Sol
Deze serie van 13 afleve-
ringen speelt zich af in de 
jaren 80 in Torremolinis. 
Vier totaal verschillende 
politieagenten bunde-
len hun krachten om de 
drugshandel aan de Costa 
del Sol tegen te gaan. Het 
goede aan deze serie is 
dat alles altijd doet den-
ken aan de tijd dat Franco 
nog aan de macht was. 
De snorren, de kleding tot 
de auto´s en de tropische 
kleuren, typisch de jaren 
80. Brigada Costa del Sol 
is te zien op Netflix. Er is 
nog geen tweede seizoen 
in de maak, maar wat niet 
is kan altijd nog komen. 

Ik werk al een tijd in Spanje aan de 
Costa Del Sol en dat is echt leuk, de 
toeristen maken er elke dag weer een 
feestje van en wij voorzien ze vsn 
genoeg bier en bitterballen. Want 
hoe lekker het Spaanse eten ook is 
de toeristen komen voor zon, zee en 
bitterballen. Vorige week komt er 
een gast binnen en vraagt de kaart en 
ziet er allemaal Nederlandse snacks 
en hoofdgerechten op staan en werd 
er helemaal blij van, “oh hier kom ik 
vaker zei hij” en bestelde een beren-
hap en een patatje oorlog met veel 
ui. Toen hij alles op had wilde hij 
toch nog wel een portie bitterballen 

en zei na afloop van zijn maaltijd “dat 
was echt lekker Spaans eten” ik vond 
die uitspraak geweldig en beloonde 
hem met een biertje. Hij was er de 
volgende dag uiteraard weer en be-
stelde naast zijn biefstuk met cham-
pignonsaus ook nog maar een portie 
bitterballen omdat het zo lekker is. 
Het stel logeerde in Torremolinos 
maar zeiden al dat ze volgend jaar be-
ter een appartement in La Carihuela 
kunnen boeken omdat ze toch elke 
dag weer naar het strand gaan en dan 
lekker willen eten, nou dat kan hier 
zeker!

INGEZONDEN
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Virgen del
Carmen

Ieder jaar op 16 juli wordt er een eeuwenoude traditie voort-
gezet in Carihuela en niet alleen hier maar in heel de provincie 
Malaga… Virgen del Carmen “La Reina de los Mares” (Konin-
gin van de zee). Dit is een processie waarbij de beschermheilige maagd 
Carmen wordt geëerd, zij draagt zorg voor de veiligheid van de vissers en 
zeelieden. De zee wordt ieder jaar gezegend voor een goede vangst en dit 
moet gebeuren door Virgen del Carmen. Het feest wordt grootst gevierd 
aangezien Carihuela voorheen een echt vissersdorp was.16 juli is het dan ook 
de hele dag feest, op het strand wordt er gegeten en gedronken bij speciaal 
voor deze feestdag geplaatste tentjes. En ook de visrestaurants zitten vol met 
Spaanse families die tijdens Virgen del Carmen gezellig met elkaar gaan 
eten.

Op 16 juli wordt het beeld van Virgen del Carmen uit de kerk gedragen door 
mannen gekleed in kostuums. Het beeld staat eerst een week in de kerk van 
Carihuela op een vlot dat versierd wordt met anjers door de matrozen en de 
vissers. Als je de kerk inloopt kan je het beeld zien staan. Ook tijdens de 
processie staat de maagd bovenop de tronos welke rijkelijk is versierd met 
bloemen. Leden van de bijbehorende broederschappen zijn gekleed in zwarte 
broeken of rokken, witte overhemden en grote rode sjaals om hun middel. 

Als op 16 juli de maagd op handen uit de kerk 
gedragen wordt zal ze in een vissersboot worden 
gezet, deze vissersboot vaart langs de naastge-
legen kustplaatsen en komt daarna weer terug. 
Tijdens de tocht over zee hebben de dragers en 
de vele belangstellenden tijd om te eten. Vanuit 
de vissersboot wordt de maagd naar de kerk 
gedragen waar ze om 00:00 uur zal arriveren.
16 juli dé feestdag van het jaar. De processie 
gaat door de straatjes en over de boulevard van 
Carihuela. Virgen del Carmen is een vrolijke 
processie waar jong en oud door de straten lo-
pen, dit is anders dan bij andere processies zoals 
bijvoorbeeld Semana Santa. 

Deze dag lijkt het of de gehele bevolking van 
Carihuela uit zeelieden bestaat. Langs de kant 
staan honderden mooi geklede mensen deze 
processie te bewonderen.  Als de tronos (draag-
baren) schommelen op de schouders van de 
broeders én zusters staat iedereen vol bewonde-
ring te kijken. Er lopen ook kinderen mee in de 
processie die hardop zingen en schreeuwen. De 
stoet is lang en zeker als deze op de boulevard 
van Carihuela voorbij komt is dit een indruk-
wekkend gezicht.
Virgen del Carmen is een feestdag welke je 
zeker meegemaakt moet hebben als je op 16 juli 
in Carihuela bent. Je kunt er ook niet omheen 
aangezien heel Carihuela op deze dag in het 
teken van Virgen del Carmen staat. Zeker een 
aanrader om deze feestdag mee te maken.
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ALLROUND DJ/ZANGER RICKY
Ook voor licht en geluid. 
Voor meer info bel +31612481027 

                   
                                 Voor al uw
                                       feestjes op 
                                              maat!!!

             TE HUUR TWEE LUXE
                APPARTEMENTEN
                       EN STUDIO
                          IN HET
               CARIHUELA PARK

        INFO: deesjoris@gmail.com

         ZANGER/ENTERTAINER
          JOS TORREMOLINOS
         

                                        info 
                                            via 
                                               Facebook

      DK7 voor al uw schilderwerk
      DK7 voor sauzen
      DK7 voor vloeren ect.

            
                VOOR MEER INFO:
                         +31643446564

           
NEDERLANDSTALIGE 
MEDISCHE ZORG

HUISARTSEN 
Frank Buster, Torremolinos.
Tel: 952 473 170 of 608 658 338
J.O. Landman, Torremolinos.
Tel: 952 388 872 
voor spoed Tel: 617 913 196

TANDARTS 
Snezana Kools, Torremolinos.
Tel: 661 470 111

TROMBOSEDIENST
Frank Buster, Torremolinos.
Tel: 952 389 941
J.O. Landman, Torremolinos.
Tel: 952 388 872

APOTHEKEN (24 UUR OPEN) 
49, Av. de Sorolla 43, Torremolinos.
Tel: 952 377 959
Calle Pablo Bruna 11, Torremolinos.
Tel: 952 370 685

OVERIGE HANDIGE NUMMERS
Algemeen noodnummer: 112

Medisch noodnummer: 061
Urgente medische vragen: 902 505 061
Brandweer: 080 of 085
Nationale politie: 091
Plaatselijke politie: 092 (noodgevallen)
Nederlandse Ambassade: 913 537 500
Belgische Ambassade: 915 776 300
24-uurs slotenmaker: 951 440 006
Kustwacht: 900 202 202

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

MARKTEN COSTA DEL SOL
Maandag:
Marbella en Torox-Costa, naast het voet-
balstadion-feria terrein.
Dinsdag:
Fuengirola, feria terrein nabij los Boli-
ches.
Woensdag:
Alhaurin de la Torre, La Cala de Mijas,

feriaterrein.
Estepona, Avda Juan Carlos.
In paloma Park Benalmadena iedere 
woensdag van 08:00 tot 13:00 uur
rommelmarkt.
Donderdag:
Torremolinos, feriaterrein naast Aqua-
park El Calvario.
Vrijdag:
Arroyo de la Miel
Zaterdag:
La Cala de Mijas
Fuengirola (rommelmarkt)
Parque Dona Sofia (vlooienmarkt)
Zondag:
Estepona, in de haven.
Málaga, naast voetbalstadion Rosaleda.
Fuengirola, Calle Mendez Nunez.
Torremolinos (rommelmarkt)
Coin La Trocha (rommelmarkt)
MET DE BUS NAAR:
M110 Málaga-Benalmádena Costa
M120 Torremolinos- Fuengirola
M121 Mijas, Benalmádena, Torremoli-
nos
M123 Churriana, Torremolinos, Be-
nalmádena Costa, Plaza Mayor, Ikea.
L1 Gaat naar de markt in Torremolinos.

Voor onze Bar met Terras en Strand-
bediening zijn wij op zoek naar me-
dewerkers met een positieve instel-
ling en dit seizoen willen werken in 
ons team aan de Costa Del Sol. 
Spaanse taal is geen vereiste.

Stuur een email met een foto en wat 
informatie over jezelf naar:
werk@het-trefpunt.com

APPARTEMENTENVERHUUR

SONRISA
WWW.APPARTEMENTSONRISA.COM
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Lekker ZOENEN

Er is een theorie die beweert dat zoenen ontstaan is toen moeders met de 
mond voorgekauwd eten aan hun kinderen doorgaven om ze te voeden. Dit 
is niet het meest romantische plaatje wat we ons kunnen voorstellen, maar 
dit zou wel betekenen dat de vrouwen de ontdekkers zijn van de zoen.

Er is ook een theorie die stelt dat zoenen een geëvolueerde vorm is van het 
ruiken aan elkaar om er zodoende achter te komen of iemand biologisch ge-
zien wel geschikt voor je is. De waarheid ligt in het midden.

We besteden gemiddeld twee weken van ons leven aan zoenen. Dat is omge-
rekend 336 uur. Dat is qua calorieën verbranding toch weer mooi meegeno-
men.

Het record zoenen? De langste kus ooit was tussen het Thaise koppel Ek-
kachai en Laksana Tiranarat. Zij zoenden in 2011 om precies te zijn 46 uur, 
24 minuten en 9 seconden achter elkaar. Dat is bijna twee dagen achter el-
kaar zoenen. Je moet er maar zin (en tijd) voor hebben.

Op deze dag worden allerlei activiteiten georganiseerd om records te verbre-
ken. Zoals bijvoorbeeld  de langste kus. Het is natuurlijk niet de bedoeling 
om iedereen zo maar te gaan kussen, want dan krijg je weer van die #metoo 
momentjes ;-).

Op 6 juli is het Internationale Kusdag of Wereld Kus Dag. De 
dag is ontstaan vanuit de gedachte dat dat veel mensen niet 
stilstaan bij het simpele feit dat zoenen of kussen ook gewoon 
plezier kan geven. Voor veel mensen is kussen maar een formaliteit, wordt 
het gebruikt als een begroeting of als een voorspel voor seks. Maar over het 
algemeen is kussen ook gewoon heel fijn. Een kus is een uiting van begroe-
ten, vriendschap, liefde, respect en passie. Je drukt je lippen tegen de lippen 
of ander lichaamsdeel van iemand anders.

Onze eerste echte zoen, die herinneren we ons toch allemaal? Maar wist je 
ook dat zoenen goed voor je is, dat het tandbederf tegen gaat en dat je na een 
minuut tongdraaien 26 calorieën verbrandt? Speciaal voor Wereld Kus Dag 
de leukste en opmerkelijkste weetjes over zoenen voor je op een rijtje gezet.
Wereld Kus Dag. Zoenen is goed voor je. Als je het regelmatig doet, kan 
zoenen ervoor zorgen dat je een paar jaar langer leeft. Er is onderzoek gedaan 
waaruit blijkt dat mannen die elke ochtend hun vrouw kussen wel vijf jaar 
langer leven. Dus kom op mannen, zoenen maar!

French kiss! Ga je voor een tongzoen, ook wel French kiss genaamd, dan 
gebruik je alle 34 spieren in je gezicht. Bij een gewone zoen zijn dit er maar 
twee. Met zoenen worden er behoorlijk wat bacteriën verspreid. Per zoenpar-
tij krijg je al snel zo’n tachtig miljoen bacteriën binnen. Op zich is dit geen 
slechte zaak. Wat heet, zoenen is goed voor je afweersysteem.
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Sales Agents in Torremolinos
 DayTime Television is op zoek naar

Woon je in of in de omgeving van Torremolinos dan zijn wij 
per direct op zoek naar jou! Heb je een enorme sales drive, 
creativiteit en doorzettingsvermogen? Scan dan snel de QR 
code hiernaast voor meer 
informatie en misschien maak 
jij dan straks deel uit van ons 
team! Stuur je CV en motivatie 
naar hr@daytimetv.nl 
of bel ons 0031 10 316 05 31

Sensaciones, de horeca gelegenheid die 
op 1 juni alweer één jaar bestond. En 
dat ondankt de Corona tijd. Daarom 
besteden wij deze maand wat tijd aan 
deze gezellige zaak en de leuke eigena-
ren Patrick en Milouda.

Je kunt hier niet alleen een drankje doen, je kan 
hier ook lekker eten. Sensaciones heeft een uit-
gebreide menukaart waar voor iedereen wel wat 
uit te kiezen is. En als ik eerlijk ben, de luxe 
tapa´s schotel die erg leuk geserveerd wordt, is 
echt de moeite waard om eens te proberen.

Hou je van sport kijken, Formule 1, voetbal, 
tennis en alle andere sporten die worden uitge-
zonden op tv, deze kun je hier allemaal bekijken 
op een groot scherm. 

Uiteraard heb ik gelezen wat De Dorpsgek heeft 
geschreven, ik denk dat ik ook nog maar eens 
een kijkje ga nemen achter dat gordijn op het 
toilet. 

Ik zou zeggen, als je nog niet bij sensaciones 
bent geweest, doe dat dan even. Een geweldig 
leuk stel uit Utrecht die de tijd nemen om even 
lekker te ouwehoeren en zeker over een goede 
dosis humor beschikken. Houd er rekening mee 
dat ze op woensdag gesloten zijn!

Uitgelicht diverse straatartiesten, restaurants 
en andere toeristische activiteiten.
Het land was en is de thuisbasis van 
de beste kunstenaars aller tijden. 
Beroemde schilders als Pablo Picas-
so, Salvador Dalí of Francisco Goya 
waren allemaal Spanjaarden. Ook 
grote architecten als Antoni Gaudí, 
die de Sagrada Familia ontwierp, 
had de Spaanse nationaliteit.

Spanje heeft in totaal 164 eilanden. 
De beroemdste Spaanse eilanden in 
de Middellandse Zee zijn natuurlijk 
de Balearen met onder andere Mal-
lorca, Menorca, en Ibiza. Daarnaast 
zijn de Canarische Eilanden, gele-
gen in de Atlantische Oceaan, ook 
heel bekend. Denk bijvoorbeeld aan 
fijne eilanden zoals Tenerife, Fuerte-
ventura, en Gran Canaria.

De indrukwekkende kathedraal is 
één van de belangrijkste beziens-
waardigheden van Mallorca. De 
bouw begon in 1230 en heeft 400 
jaar geduurd. De kathedraal werd 
in recentere tijden verder uitgebreid 
door de beroemde architect Antoni 
Gaudí.

De Moren waren van 711 tot 1492 
heerser in Spanje en hebben een 
belangrijke culturele invloed op het 
land achtergelaten. Voorbeelden 
hiervan zijn het prachtige Alhambra 
in Granada of het koninklijke Alázar 
in Sevilla.

En daar blijft het niet bij, want 
volgens de Foundation for Environ-
mental Education heeft Spanje het 
meeste aantal stranden ter wereld 
met het blauwe vlag keurmerk! De 
eisen van dit keurmerk zijn onder 
andere dat het water schoon moet 
zijn en het strand er netjes bij moet 
liggen. In 2019 kregen in totaal 566 
stranden in Spanje de status, waar-
door je op veel stranden heerlijk 
kunt zonnen.

In veel Spaanse steden is de plaza, 
oftewel het plein de meest levendi-
ge plek van de stad. Het plein ligt 
meestal in het midden van de stad 
en staat tot in de late uurtjes garant 
voor gezelligheid. Vroeger vonden 
hier stierengevechten en executies 
plaats, maar tegenwoordig vind je er 
vlooienmarkten, evenementen, 

Lekker spaans, leuk om te weten

Wil jij tussen de €2.300 en €6.000 per maand verdienen?



Een avondje doorzakken, wie 
heeft het niet een keer gedaan. 
Even naar de stad of naar de 
die leuke kroeg in het dorp. Ge-
woon gezellig met je vrienden 
één drankje doen en dan naar 
huis, want de volgende dag moet 
gewoon gewerkt worden. En dan 
komen die vijf fases, en loopt de 
avond toch weer anders. 
De eerste fase: 
Het is elf uur in de avond, op een door-
deweekse dag. Je krijgt een bericht op 
je groeps App van je vrienden om nog 
“even” een drankje te gaan doen om bij 
te kletsen en gewoon omdat het gezellig 
is. In de eerste fase denk je bij jezelf: 
Nou vooruit dan, zolang ik een uurtje of 
7 over heb om te slapen.....Niks aan de 
hand! 
 

De tweede fase: 
Het is middernacht. Je hebt een paar 
biertjes meer op. Je hebt de laatste tien 
minuten doorgebracht, met redetwisten, 
over ecologisch tuinieren. Je staat weer 
op, om te vertrekken, maar in fase twee 
verschijnt er een duiveltje op je schou-
der. En nu denk je: “He, ik ben op stap 
met mijn vrienden. Waar werk ik eigen-
lijk voor?”  “Dit zijn de leuke dingen 
van het leven, en, zolang ik mijn vijf uur 
slaap krijg....hee, niks aan de hand!! 

De derde fase: 
Één uur ‘s nachts. Je hebt het bier ver-
ruild voor iets sterkers. Je hebt net weer 
dertig minuten zitten argumenteren over 
ecologisch tuinieren. Je denkt: ”Onze 
barman is de grappigste man die ik ooit 
gezien heb!” In de derde fase, hou je 
van de hele wereld. Op weg naar het toi-
let geef je een vreemde aan het eind van 
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De gedachte;  Euuh, ik moet afhaken 
komt nog voorbij maar op dit punt zit-
ten jullie een dik blauw drankje te drin-
ken, wat lijkt op iets uit een klingon 
ceremonie. Een serveerster met verse 
hechtingen komt aanlopen, en je hoort 
een vriend zeggen: ”Ooit trouw ik met 
die meid! “ Één van je vrienden staat op 
en roept ” Hee, we rijden naar Parijs! 
En valt dan neer. Jij kruipt naar buiten, 
om frisse lucht te krijgen en dan bereik 
je het ergste stadium van fase vijf....De 
Zon!!! Dat had je niet verwacht he? Dat 
doe je nooit! Je loopt naar buiten in het 
daglicht, en je ziet mensen op weg naar 
hun werk, of aan het joggen, en ze kijken 
naar je. En ze weten het! En ze zeggen :” 
Wie is Anita?” 

Laten we eerlijk zijn. Als je negentien 
bent, en de hele nacht op stap bent ge-
weest, is dat een overwinning. Alsof je 
de nacht hebt verslagen. 
Maar als je over de dertig bent, dan lijkt 
de zon op God’s persoonlijke fototoestel. 
Dan zeggen we allemaal hetzelfde gebed 
op. “Dit doe ik nooit meer, ik zweer het!” 
(Hoe lang niet meer???) “Nooit meer, zo-
lang als ik leef!!”. En sommige van ons 
hebben nog een klein beetje zelfkennis: 
“En deze keer, meen ik het!!!!!”

de bar een drankje van jou. Gewoon, 
omdat zijn gezicht je aanstaat! Je staat 
wat met deze persoon te ouwehoeren, al 
ben je dat hele gesprek alweer vergeten 
als je bij je vrienden aankomt. Onderling 
spreken jullie nog even snel af  als jullie 
oud zijn samen het bejaardentehuis in te 
gaan, want dan zouden we altijd samen 
zijn...” Maar in fase drie is dat duiveltje 
een stuk overtuigender geworden, en HIJ 
bestelt de drankjes. Dus jij denkt: ”Ach, 
vooruit maar hoor, zolang ik een uurtje 
of drie kan slapen, daarna een frisse dou-
che....helemaal niks aan de hand hoor.... 
 
De vierde fase: 
Twee uur ‘s nachts. En de duivel is de 
barkeeper. Als laatste bestelling heb je 
om een fles rum gevraagd. Je BENT 
inmiddels een ecologische tuinman 
geworden. Deze keer, op weg naar het 
toilet, sla je de laatste man aan de bar op 
zijn gezicht, gewoon, omdat zijn gezicht 
je absoluut niet aanstaat. De barkeeper 
is de best uitziende man die je ooit hebt 
gezien. Jij en je vrienden besluiten te 
vertrekken, vlak nadat jullie eruit zijn 
gegooid, en één van je vrienden nog wel 
een leuk tentje weet, voor een afzakker-
tje. En hier, in de vierde fase, denk je 
bij jezelf: ”Nou ja, als ik maar een paar 
uurtjes kan slapen, kan ik net zo goed 
de hele nacht opblijven! Yes!! Dat kan 
makkelijk een keer. Het maakt me niet 
uit, dat ik morgen op die vergadering 
kom met het uiterlijk van een levend lijk. 
Ik ga daar zelfs mijn voordeel mee doen! 
Bovendien, als ik een uurtje of anderhalf 
kan slapen...Niks aan de hand...

De vijfde fase: 
Vijf uur in de morgen. Na een onsucces-
volle poging om je geld terug te krijgen 
in de Tattoo-shop (Maar ik ken helemaal 
niemand die Anita  heet......), komen jij 
en je vrienden in een louche bar terecht 
met kerels die pas vast hebben geze-
ten......deze ochtend nog!!! 
Het is het soort gelegenheid, waar zelfs 
de duivel niet graag naar binnen gaat. 

DE VIJF FASES VAN EEN AVONDJE ....



¿
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Lekker Duits! Schnitzels, worst & bier!
Tom, Natasja en Daniël van Wijngaar-
den hebben de stap genomen om naar 
Spanje te verhuizen. Voor het gezin was 
dit de beste tijd omdat hun zoon, Daniël, 
12 jaar, naar de Middelbare School zou 
gaan en vonden het daarom nu het juiste 
moment om dit te ondernemen. 

Deze familie is hier zeker niet onbekend want 
Tom en Natasja komen hier al 18 jaar op vakantie. 
Tom heeft zijn leven lang in de horeca gewerkt 
nadat hij zijn opleiding aan de Hotelschool had 
afgerond. In Nederland hielp hij een vriend om 
drie schnitzel restaurants op te bouwen en met 
deze kennis wilt hij dat hier zelf voortzetten. 

Mede doordat het concept van schnitzels en worst 
in Nederland toch wel erg goed liep. De naam van 
de zaak is al bekend, La Casa De Schnitzel op 
de Calle Bulto nummer 29 (naast de Babbelaar) 
Maar hoe moeten we dit nu zien, wat kunnen wij 
op de menukaart verwachten. Nou beste mensen 
er schijnen tientallen verschillende schnitzel ge-
rechten te zijn. 

Het zit hem voornamelijk in de sauzen onder an-
dere: zigeunersaus (als dat nog gezegd mag wor-
den), satésaus, stroganoffsaus, champignonsaus 
en deze sauzen worden allemaal zelfgemaakt. 
Natuurlijk de vleessoort; kip of varkensvlees. En 
laten we de vegatariche schnitzel niet vergeten. 
Maar ook een schnitzel hawai en een schnitzeltje 
met ei, champignons en ui kun je op de kaart ver-
wachten bij La Casa de Schnitzel.

Daarbij komen natuurlijk ook nog diverse wor-
sten op het menu te staan. Denk hiebij aan Braad-
worst, Bockworst, Curryworst en de Frankfurter. 
Alle gerechten worden geserveerd met gebakken 
aardappeltjes met spek, patat of aardappelsalade, 
zuurkool

Uiteraard horen bij deze gerechten Duitse wijnen 
en Duitse bieren. Deze zullen hier dan zeker ook 
niet ontbreken. 1 juli gaat La Casa De Schnitzel 
open dus schroom niet om lekker een hapje bij ze 
te gaan eten. 

¿Wist u dat er in café de Babbelaar regelmatig geurkaarsjes worden gesto-
len!?

¿Wist u dat de kans groter is dat ik door de bliksem word getroffen dan dat 
nederland het ek wint!?

¿Wist u dat als ik het bovenstaande fout heb ik mijn schoen opeet!?  

¿Wist u dat twee zekere personen al vijf keer, minimaal, een ticket naar 
Nederland hebben geboekt maar nog steeds in Carihuela zijn!?  

¿Wist u dat er in dezelfde bar als net genoemd ook wel hele leuke doosjes 
worden gepikt van het toilet!?

¿Wist u dat Sid wie...Sidney een hele fles Vodka compleet kan laten ver-
dwijnen in nog geen twee seconden!?

¿Wist u dat u Milouda van Sensaciones ook gewoon Debbie kunt noe-
men!? 

¿Wist u dat Mira, van Uwe Majesteit, de dobbelaarster is met het meeste 
geluk!?

¿Wist u dat als er word gevraagd, horeca collega´s onder elkaar, of je de 
wijn bij de andere fles kan gooien, sommige mensen ze dan niet met plak-
band aan elkaar moet vastmaken!?

¿Wist u dat wist u dat er geen Corona glazen bestaan, maar wel vele nieu-
we medewerkers in de horeca er voor op pad worden gestuurd!?

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

DeDe
Dorpsgek

       PISSEN IN HET SPOOKHUIS.

Regelmatig bezoek ik de zaak van Patrick 
en Milouda, sinds 13 maanden de uitba-
ters van gastrobar Sensaciones. Vriende-
lijke mensen, F1 gek en fan van onze Max 
Verstappen. Gezellig zuipen met de stam-
gasten en genieten van de op Hollandse 
leest geschoeide tapas. 

Maar nu komt mijn probleem en angstig 
uitzicht, ik moet pissen. Rechts in de zaak 
staat een toilet, met een schuifdeur en 
ouderwets haakje. Niet zomaar een toilet, 
maar gemengd, dat wil zeggen dames en 
heren samen. Nou wil het ongelukkige 
toeval, dat ik er nog nooit een leuke meid 
heb ontmoet, misschien komt dat nog, 
hopelijk. 

Deugdelijk opgevoed, zoals ik ben, netjes 
de bril omhoog en plassen maar, tot ik, 
tot mijn schrik, rechts van mij een gordijn 
ontwaar. Mijn angst wint het van mijn 
nieuwsgierigheid, komt er dadelijk een 
spook achter het gordijn vandaan? Afknij-
pen en hollend weer terug naar het terras. 
De twijfel slaat toe, wellicht zit die leuke 
meid achter het gordijn.

De Dorpsgek.

Tokio zit nog zeker tot 21 
juni in een lockdown en eco-
nomen waarschuwen voor de 
financiële gevolgen van een 
langere noodtoestand na de 
Spelen. Toch willen Japan en 
het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC), hoe dan ook, 
dat de Spelen dit jaar door-
gang vinden.

In het sportevenement gaan 33 ver-
schillende sporten worden beoefend 
namelijk; Gymnastiek (turnen), 
Boogschieten, Atletiek, Badmin-
ton, Basketbal, Boksen, Kayaking, 
Fietsen, Paardrijden (schoonsprin-
gen), Schermen, Voetbal, Golf, 
Zwemsporten (schoonspringen, 
synchroom zwemmen, zwemmen, 
waterpolo, open water zwemmen), 
Handbal, Hockey, Judo, Moderne 
vijfkamp (Pentalon), Roeien, Rug-
by, Zeilen, Schieten, Tafeltennis, 
Taekwondo, Tennis, Triatlon, Vol-
leybal, Gewichtheffen en worstelen. 

Daarnaast zullen de nieuwe Olym-
pische sporten honkbal/softbal, 
karate, skateboarding, klimmen en 
surfen worden toegevoegd.

De opening en sluitingsceremonies 
zullen worden gehouden in het 
Olympisch Stadion in Tokyo. Dit 
stadion is gehele nieuw ontwor-
pen en gebouwd speciaal voor de 
Zomerspelen van 2020/2021. Het 
stadion zal 80.000 sportfans kwijt 
kunnen en is daarnaast zeer duur-
zaam gebouwd.

Het Olympische stadion is namelijk 
CO2 neutraal en gebruikt alleen 
natuurlijke energiebronnen zoals 
zonne-energie en windenergie. Het 
regenwater gaat gebruikt worden 
voor de bewatering van de sport-
velden en rioleringen. Ze noemen 
de Zomerspelen van 2020/2021 nu 
al de “The Green Games: Tokyo 
2020”.

Helaas heeft de Japanse regering 
bekend gemaakt geen buitenlandse 
toeschouwers toe te staan bij de 
uitgestelde Olympische Spelen. 
Een flinke klap voor het land en de 
sport en voor de echte sportfan die 
vaker naar de spelen zijn geweest. 
Al zullen de meeste mensen die het 
volgen het gewoon lekker thuis op 
de bank kijken. Al met al is het wel 
weer een fijne sport zomer!

THE GREEN GAMES



Niet alleen in de Verenigde Staten 
vieren ze Hotdogdag, ook in Australië 
en Canada. De oorsprong van Hot-
dog Day ligt wel in de VS. De National 
Hot Dog and Sausage Council kwam in 
1991 met Hotdog Day aanzetten. In dat 
jaar werd een hotdog-lunch geserveerd 
op Capitol Hill in Washington. Sinds-
dien is het traditie geworden om op 22 
juli hotdogs te serveren aan medewer-
kers van Capitol Hill.

29 juli Internationale Tijgerdag is dan 
wel iets om even stil bij te staan. 
Ooit zwierven tijgers over het hele 
continent van Azië maar door de 
expansiedrift van de mens en illegale 
houtkap is er nog maar vier procent 
van de natuurlijke habitat van de 
tijger overgebleven. Ze proberen nu te 
overleven in kleine geïsoleerde bossen 
waar ze kwetsbaar zijn voor stroperij. 
Stroperij, verlies van leefgebied en 
aantasting van leefgebied zorgen ervoor 
dat de wereldwijde tijgerpopulatie naar 
beneden keldert. 

In 100 jaar is het aantal in het wild le-
vende tijgers gedaald van 100. 000 naar 
minder dan 4.000 nu. Alle tijgersoorten 
hebben intussen de status bedreigd of 
kritisch bedreigd gekregen en staan op 
de Rode Lijst (International Union for 
Conservation of Nature). 
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Welke dag?
Van die dagen waar je het be-
staan niet weet, elke dag is er wel 
iets. We hebben een paar  dagen 
eruit gepikt omdat we zelf toch 
wel dachten...waarom bestaat 
deze dag, en wie heeft dit verzon-
nen?

Om te beginnen, de Dag Buiten De 
Tijd....Tja. 24 juli de laatste dag van 
het Maya-jaar, 26 juli de eerste dag 
van het nieuwe jaar. 25 juli is dus de 
dag tussen de jaren in, de ‘Dag Buiten 
De Tijd’. Op deze dag wordt het oude 
losgelaten, de intentie voor een volgende 
jaar gezet, en met jong en oud het leven 
gevierd. Wereldwijd zijn er mensen die 
op deze dag samenkomen. Sleutelwoor-
den voor deze dag: samen zijn, dromen 
delen van een vreedzame en duurzame 
samenleving, creativiteit, inspiratie op-
doen en handreikingen krijgen voor het 
dagelijks leven. Je kan het maar weten. 

National Hangmatdag, Op 22 juli 
vieren ze in de Verenigde Staten Ham-
mock Day (Nationale Hangmatdag 
dus). En wij vieren dus nu ook Hang-
matdag. Het schijnt ontspannend te zijn
 om in een hangmat te liggen. Ik gebruik 
doelbewust het schijnt, want mijn erva-
ringen met een hangmat zijn namelijk 
iets minder ontspannend. 
 

Het kan natuurlijk aan mijn onhandig-
heid liggen maar, als er toen TikTok 
bestond dan was een filmpje waarin 
ik in een hangmat klim (en er uit val) 
viral gegaan. Afijn na veel pogingen lag 
ik uiteindelijk in de hangmat. Voelde 
me net een hotdogworstje. Het broodje 
hoefde alleen nog maar dichtgeklapt te 
worden. Over hotdog gesproken, laat het 
deze dag ook toevallig Nationale Hot-
dogdag zijn. 

Internationale Frikandellendag. Dat 
ik niet de enige ben die van frikan-
dellen houdt blijkt wel. In Nederland 
worden er gemiddeld 600 miljoen fri-
kandellen per jaar gegeten. Hoe blij 
word je dan als er niet één maar twee 
Frikandellendagen zijn? We hebben 
dankzij Firma Beckers onze nationale 
frikandellendag en om het feest com-
pleet te maken ook een internationale! 
De Internationale Frikandellendag is 
ontstaan tijdens een vakantie van een 
Nederlandse familie. Want laten we eer-
lijk zijn, soms heb je gewoon zin in een 
frikandel en dat overkwam deze familie 
ook. Hoe blij waren ze dat ze tijdens 
hun vakantie in Kroatië een eettent met 
“The most popular snack from Holland” 
tegenkwamen. Drie keer raden wat de 
meest populaire snack was. Juist, de 
frikandel! De hele familie bestelde een 
frikandel en ter ere van deze gebeurtenis 
wordt elk jaar op 29 juli Internationale 
Frikandellendag gevierd.

         INGEZONDEN
    Hoe los je de Midlife crisis van je          
                       man op?

HIER IS DE OPLOSSING: Na 25 jaar 
huwelijk bekijkt een man zijn vrouw 
en zegt: ‘Schatje, 30 jaar geleden had-
den we een klein appartementje, een 
derdehands versleten auto, een klein 
zwart-wit TV-toestel en we sliepen op 
de canapé. Maar ik sliep wel met een 
heel aantrekkelijke sexy jonge blonde 
stoot van nog geen 25 jaar. Nu bezit-
ten we een huis van 500.000 EUR, een 
BMW van wel 50.000 EUR, een water-
bed met verschillende standjes en een 
plasma-tv met groot scherm. maar ik 
slaap nu wel met een vrouw van bij-
na 60 jaar’. Zijn wijze vrouw bekijkt 
hem en zegt: ‘Schatje, het enige wat 
je hoeft te doen is te zoeken naar een 
jonge sexy blonde vrouw van 25 jaar. 
En dan zal ik er wel voor zorgen dat je 
binnen de kortste keren opnieuw in een 
klein appartementje zit, een oude auto 
hebt, opnieuw op de canapé slaapt en je 
tevreden zult moeten zijn met een oud 
zwart-wit tv-toestel’.
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De lekkerste temperaturen zijn nou 
eenmaal vanaf 19.00 uur en in het 
restaurant kun je tot minimaal 00.00 
uur terecht.

Ze hebben beide gelijk, de Span-
jaard en de toerist maar toch heel 
leuk om de enorme verschillen in 
beleving te zien! In ieder geval 
smaakt de Tinto de Verano (rode 
wijn met Casera) of de Clara Limón 
(bier met Casera citroen) de hele 
Verano door! Geniet en niet/wel met 
mate.

VIVA EL VERANO!

Frandalucía.

De zomer bij ons in La Carihuela 
is al heerlijk aan de gang. De be-
roemde zwoele avonden, waar er in 
Nederland en elders maar zo wei-
nig van zijn, zijn in opkomst en dat 
iedere avond weer!  

Tot minimaal half September is dat 
in ieder geval vaste prik! Uw re-
porter is op de terugreis vanuit la 
Douce France, waar een kort fami-
liebezoekje is afgelegd. In Bretagne 
was de zomer hééél ver te zoeken.... 
nattigheid en kou vielen ons ten 
deel, zelfs op de dag dat de zomer 
officieel begon! 

De leuke, gezellige kleding goed 
voor in La Carihuela waren hier 
totaal niet draagbaar. Dit zijn wij zó 
ontwend oftewel wat zijn wij ver-
wend! In t koffertje twee broeken en 
een trui waar je onderhand soep van 
kunt koken....zitten bij de open
haard is heel gezellig, maar het kan 
mij niet bekoren op 21 juni.

Zoals sommigen van U wel weten is 
Andalucía mijn passie. 10 maanden 
per jaar ben ik ervan overtuigd dat 
er geen mooier, diverser, gezelliger 
en lekkerder stukje op de aarde is 
dan deze fantastische regio!

Mooi, divers, gezellig en lekker qua 
natuur, cultuur, eten en drinken en 
altijd weer onder dat
heerlijke zonnetje die zich gemid-
deld 320 dagen per jaar laat zien. Er 
blijven dus nog twee maanden over 
te weten juli en augustus.

VIVA EL VERANO!
In Spanje hebben de kinderen
minimaal 10 weken vakantie en die 
kinderen spelen gedurende deze 
twee maanden de hoofdrol.....
In de vorige ¿Serieus!? schreef ik 
over het ritme van de dag....

zodra de niños vakantie hebben
worden deze verschillen nog
groter...de prinsjes en prinsesjes 
bepalen de dagindeling van de
familia, die na het ontbijt met de 
koelbox, stoeltjes en parasol rich-
ting de playa gaat.

Tot een uur of 13.00, dan is het tijd 
voor een koud biertje met een tapa.
Men eet rond 14.30 op het strand, 
bij de chiringuitos (strandtenten) óf 
gaan naar huis om daar het uitge-
breide middagmaal te verwerken. 
Daarna is het tijd om te rusten! Tot 
zeker 18.00 uur komt de familia 
niet terug naar het strand. 

Op het heetst van de dag zijn ze 
niet in beeld, Daar waar de toeris-
ten heerlijk liggen te bakken en 
braden, de dag volmaken met zo-
veel mogelijk zonneschijn en rond 
de klok van 19.00 uur mooi aange-
kleed al puffend door de verzengen-
de hitte van de namiddag op zoek 
gaan naar een lekker restaurantje, 
komen de Spanjaarden weer lang-
zaam richting strand. 
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Maandelijkse 
column

van 
Peter 

Klomp
Op het moment dat ik dit schrijf 
is Nederland de groepsfase van 
het EK door met 3 overwinnin-
gen. De Boer heeft het tot dusver 
goed gedaan en staat opgewekt 
en met een lach de pers te woord. 
Ik hoop dat onze jongens nog 
verder groeien in dit EK en ver 
komen. Mij lijkt een finale tegen 
België fantastisch. Zo’n ouder-
wetse Holland-België met veel 
“Bep Bakhuis” en “Abe Lenstra” 
momenten.  
 
Het lijkt erop dat de pandemie 
op z’n retour is en er een mooie 
sportzomer voor ons ligt. De tour 
de France komt eraan, Olympi-
sche spelen en in het najaar het 
WK turnen. Max Verstappen 
rijdt Hamilton het rubber om 
z’n oren en Van der Poel staat 
te trappelen om in alle koersen 
de concurrentie z’n achterste te 
laten zien. 
 
In Carihuela wordt er, heb ik 
ervaren, ook op het scherpst van 
de snede gesport. Er is gestreden 
om een heus dartkampioenschap. 
Het bierpulschuiven en sjoelen 
reken ik voor het gemak ook tot 
sport op het hoogste niveau. Het 
valt tenslotte niet mee om zo’n 
zware bierpul naar het eind van 
de bar te pleuren en zo’n plat-
te schijf in zo’n klein gaatje te 
schuiven is ook geen sinecure. 
Ik schuif liever wat anders, maar 
dat heeft weinig met sport te ma-
ken. Zelf ben ik lid geworden
 

van de Golfclub Costa del Sol. 
Onlangs had ik het voorrecht om 
met Jaap de Wild, Cock van As 
en Mario Been in een flight te 
spelen op Guadalhorce.  

Wat een prachtige banen zijn er 
toch aan de Costa del Sol. Het is 
een genot om daarop te spelen en 
zeker met drie “oude” bekenden. 
Cock van As had ik jaren niet 
gezien, wij hebben vroeger za-
kengedaan, en dan kom je elkaar 
hier op de golfbaan weer tegen. 
Ook heb ik voor het eerst padel 
gespeeld op een prachtig com-
plex bij Torrequebrada. Padel is 
een balsport die een mix is tus-
sen tennis en squash. Ik ben er 
gelijk groot fan van. Het is leuk, 
uitputtend en voor een ieder en 
elke leeftijd te doen. Voor mij een 
blijvertje.  
 
Van achter mijn tikplaat wens ik 
jullie allen een hele sportieve zo-
mer en of je nu kijkt of actief met 
sport aan de gang bent. Sport ver-
broederd en is goed voor de soci-
ale contacten. Die onderhoud je 
het best nadat je er stevig op los 
gegaan bent. Met een paar lekke-
re biertjes of rosétjes. Als het ge-
zellig is nog een paar en dan om 
het af te leren nog een paar. Heb 
je gelijk weer een aanleiding om 
de volgende dag weer te sporten 
want die calorieën moeten er ook 
weer af. Ja toch, niet dan?

Peter.

Sportief in de zomer



Zanger/entertainer Corné van Meer 
is te boeken voor al uw feesten/partij-
en en evenementen op +31612684094 
en voor de ondernemers in Spanje 
weer van 3 tot en met 21 oktober.

Voor appartementen verhuur, bel 
+31611311868899
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Door de ogen van een sportfanaat
Wout in Oranje 
 
Dat La Squadra Azzurra de grote 
titelfavoriet is om het EK 2020 te 
winnen is wel duidelijk. Wervelend 
en on-Italiaans kwamen zij de pou-
lefase door. Zoals de blauwen uit volle 
borst het volkslied meezongen, was 
een krachtsinspanning van 50 procent 
voldoende om de tegenstanders hun wil 
op te leggen. Daarom is de echte voet-
balliefhebber erg benieuwd wat zij op 
de mat kunnen leggen in de kwartfinale 
tegen België of Portugal. 
 
Ook het Nederlands elftal speelde be-
hoorlijk. Weliswaar in een systeem waar 
veel kritiek op werd geuit door de 17 
miljoen bondscoaches die Nederland 
rijk is. Het mag geen verrassing heten 
dat Memphis één van de spelers is die 
de spitspositie invult. Naast hem, Wout 
Weghorst! Wout speelt echt in oranje. 
Als we kijken naar de recente geschiede-
nis en wij de spitsen van het Nederlands 
elftal passeren, komen we al snel uit bij 
namen als; Kluivert, Bergkamp, Van 
Nistelrooij en Van Persie. 

Het is natuurlijk te bizar voor woorden 
dat Wout Weghorst nu op deze positie 
staat. Tegenwoordig wordt hard werken 
beloont en op zich is daar niks mis mee. 
Wout heeft hard gewerkt om uiteinde-
lijk 20 goals per seizoen te maken in de 
Bundesliga, maar een spits in Oranje 
moet ook kunnen voetballen. 

De enige echte bondscoach op dit mo-
ment, had dit eenvoudig kunnen tac-
kelen door het systeem waarin Neder-
land is opgegroeid, in stand te houden. 
In dat geval speelt het Nederlands elftal 
met Malen, Memphis en Berghuis.

Nu zitten wij Hollanders opgezadeld met 
Woutje Weghorst. De pijn wordt enigs-
zins verzacht door de saamhorigheid wat 
een EK teweegbrengt. De Oranje gekte 
met vlaggetjes, volle huiskamers, sinds 
kort weer cafés met schermen, toeters en 
bellen. Maar vooral veel bier, heel veel 
bier. Wat ook helpt wanneer Wout Weg-
horst een doelpunt maakt, is terugden-
ken aan de genoemde spitsen die Neder-
land had. Of inbeelden dat Wout in een 
ander kleur shirt speelt. 

De kritiek op de bondscoach is wat gaan 
liggen. De gunstige loting tot aan de 
halve finale moet gekoesterd worden. 
Een veredeld café elftal zou het deze 
tegenstanders ook lastig kunnen maken. 
Duitsland in de halve finale wordt de 
eerste test voor dit Nederlands elftal. 
Wonder boven wonder staan wij al met 
één been in de finale, ondanks Wout!
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Natuurlijk kennen de meeste mensen de 
horeca gelegenheid La Bonita wel. In 2017 
opende Veronique de deuren van La Bonita 
in Carihuela. Dit was op de boulevard ter hoogte 
van de Zonnenbrillen zaak. De naam droeg de zaak 
al, toen heette het namelijk La Bonita Pub. De naam 
beviel de eigenaresse uit Venlo wel. In augustus 2019 
verhuisde de zaak naar Charlotte Alexandria, waar ze 
het pandje van Louis overnam die ernstig ziek was. 

Deze zaak is inmiddels over genomen en La Bonita 
verplaatste zich naar Montemar. De naam is hetzelfde 
gebleven, de eigenaar is veranderd. Robert is nu de 
trotse eigenaar van La bonita. Hij heeft een hele goede 
band met Veronique, zij helpt ook nog regelmatig mee 
in de zaak als zij in Spanje is. 

Als ze hier niet verblijft is ze druk in Nederland waar 
ze samen met haar dochter een beauty salon runt. En 
omdat ze dit met haar dochter samen doet heeft ze de 
tijd om zo nu en dan heen en weer te vliegen om toch 
nog regelmatig in Spanje te kunnen vertoeven.

Robert heeft een las opleiding gevolgd op de Agrari-
sche school en was voorheen woonachtig in Schagen 
waar hij na zijn voortgezetonderwijs nog een avond-
opleiding deed op de koksschool. Zijn vriend Kees is 
een echte Rotterdammer en stond vanaf zijn achtste 
jaar al op de kermis, al komt hij niet uit een kermis fa-
milie. Kees heeft meerdere keren een Bingo gedraaid, 
om het zacht uit te drukken, en zet dit dus lekker voort 
in La Bonita. 

Waarom de keuze om in Montemar verder te gaan met 
de zaak? Het antwoord hierop: omdat het toch Neder-
lands is maar er ook veel Engelsen en Spanjaarden 
komen. En wie weet...misschien wordt Montemar wel 
het nieuwe Carihuela. Zo zitten D&D Grand Café, Het 
Stamcafe en La bonita op nog geen vijf minuten loop-
afstand bij elkaar vandaan. En wordt er binnenkort 
nog een Nederlandse tent geopend in Montemar.

Voor de mensen die het te ver vinden lopen stopt Lijn 
één praktisch voor de deur, is de taxistandplaats 20 
meter verderop te vinden en is er genoeg parkeergele-
genheid voor de deur. Al met al zorgen deze Hollandse 
ondernemers in Montemar voor genoeg vertier. 

La Bonita heeft twee keer per maand op een donder-
dag live muziek, op de andere donderdagen worden er 
speciale grechten bereid. Ook worden er heerlijke zelf-
gemaakte Amerikaanse Milk Shakes gemaakt (voor de 
liefhebber ook met alcohol) en zijn de versgesneden 
frites een echte aanrader. Natuurlijk zijn er nog meer 
diverse lekkernijen waar uit te kiezen valt op de kaart. 
Wil je weten wat er allemaal op de planning staat, 
houd dan de Facebook pagina in de gaten, LaBonita 
montemar, of neem een kijkje op de website: carihue-
lacity.com waar trouwenss ook heel veel andere leuke 
dingen te lezen zijn. Er zit een leuk couponnetje bij de 
advertentie van La Bonita in deze krant. Bij inlevering 
hiervan krijg je een gratis biertje of een flesje fris.

“Lekker ver weg” maar toch dichtbij!
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Carihuela Leeft!!!
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 Carihuela Leeft!!!
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Bianca & Tom

Na 6 maanden ziekenhuis, eindelijk thuis! 

God wat was ik blij dat mijn werkgever mij woon-
ruimte boven de zaak aanbood. En zo dankbaar voor 
mijn lieve collega’s en vrienden van The Launch, die 
mij onwijs veel geholpen hebben met o.a. verhuizen. 
Nu ik thuis alleen aankwam met Tom,
acht maanden oud, aan de beademings machine en een 
maagsonde was ik heel blij dat mijn collega’s/vrienden 
bijna 24/7 dichtbij waren. 

Vanuit het ziekenhuis werd er een camara bij mij thuis 
geïnstalleerd.  Ze video belden de eerste weken dagelijks. 
Heel erg fijn. Tevens hadden we wekelijks controle in 
het ziekenhuis. Helaas  zijn we ook meerdere keren te-
rug geweest voor één of twee weken opname om diverse 
redenen.  

Mijn persoonlijke ervaring met het ziekenhuis (en we zijn 
er veel geweest en nog altijd zijn we er veel) is altijd goed 
geweest. Men denkt vaak nog dat Spanje achter loopt met 
zorg en faculteiten maar zo heb ik dit absoluut niet erva-
ren. 

Het zorgsysteem in Spanje bestaat uit publieke zorg 
(Spaanse overheid) en privé (particuliere ondernemin-
gen) zorg.De publieke zorg kan worden getypeerd als het 
Spaanse ziekenfonds en vergelijkbaar met de zorg in Ne-
derland: iedereen die op een of andere wijze een premie 
afdraagt, heeft recht op aanspraak op de publieke gezond-
heidszorg in Spanje: alle zorg is daarin inbegrepen op 
enige uitzonderingen na zoals bijvoorbeeld tandartszorg 
voor volwassenen. 

De zorg van de publieke sector is goed echter zijn de o.a.  
wachttijden dramatisch lang. Veel mensen sluiten daarom 
nog een privé verzekering erbij af. Dit betekent niet altijd 
betere zorg maar wel minder lange wachttijden. Ster-
ker nog, de publieke medische zorg in Spanje is van een 
hoog niveau en vergelijkbaar met Nederland. In sommige 
gevallen lijkt het erop dat men zelfs beter af is in Spanje 
in vergelijking met Nederland (bv. Oncologie).  Voor Tom 
heb ik nog altijd een privé verzekering.  Tot op heden heb 
ik hier nog geen gebruik van gemaakt. Echter als ik deze 
verzekering opzeg kan ik Tom nooit weer aanmelden voor 
een privé verzekering omdat hij gehandicapt is geboren. 
Dus ja wat doen je dan?

Alle medische hulp die we nu krijgen is via publieke 
zorg. We zijn bijvoorveeld doorverwezen naar Toledo, 
een revalidatie ziekenhuis 500 km van huis. Dit blijkt 
HET revalidatie ziekenhuis van Spanje zijn. Mensen van-
uit heel Spanje (inclusief de eilanden) en buiten Spanje 
komen hier. Tom krijgt hier maandag t/m vrijdag diverse 
therapieën en gelukkig zien we kleine stappen vooruit! 
De zomer zijn we thuis om vervolgens weer terug te ke-
ren in oktober. 

Tom heeft veel hulpmiddelen nodig. Deze worden voor 
kinderen allemaal vergoed. Zo heeft hij een kinderwagen, 
rolstoel,  corset, loop corset, braches voor zijn voeten, 
looprek, diverse machines (ja mijn appartement is inmid-
dels een klein ziekenhuis)  Ik en vele ouders met mij zijn 
blij met deze hulpmiddelen en dat we ze nog niet hoeven 
te betalen. Bepaalde medicatie hoef je het eerste levens-
jaar niet te betalen maar daarna  een kleine percentage. 
Voor toeristen in Spanje zijn de prijzen echter hetzelfde 
als voor de Spanjaarden zelf. Dit geldt voor de normale 
medicijnen die vrij te koop zijn en meestal goedkoper dan 
in eigen land. 

Echter hoop ik op een gezonde zomer voor u allen.  Fijne 
zomer en geniet! 

Hasta pronto!

Bianca.
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Hoe doucht een vrouw: 
Doet al haar kleren uit en doet ze, op 
kleur gesorteerd, in de wasmand. Loopt 
naar de badkamer in haar ochtendjas. 
Als ze haar man/vriend onderweg te-
genkomt bedekt ze alle, eventuele, blote 
plekjes en haast zich naar de badkamer. 
Bekijkt haar lichamelijke gesteldheid in 
de spiegel. Ze zet haar buik uit zodat ze 
nog meer kan klagen over het feit dat ze 
te dik is. Stapt de douche in maar niet 
zonder een washandje, een spons, een 
puimsteentje en een scheermesje.

Ze wast haar haren met Komkommer en 
Kamille shampoo waar veel meer extra 
vitamines aan toegevoegd zijn. Ze wast 
haar haar nogmaals met Komkommer 
en Kamille shampoo waar veel meer ex-
tra vitamines aan toegevoegd zijn. Laat 
dit minstens een kwartier zitten. 
Wast haar gezicht met abrikozen scrub 
totdat het rood en rauw is. Wast dan 
de rest van haar lichaam met Walnoten 
en Mandarijnen body wash. Spoelt de 
cremespoeling uit haar haren. Dit duurt 
zeker vijf  minuten aangezien ze er 
zeker van moet zijn dat alle restjes uit 
haar haren verdwenen zijn. 

Scheert onder haar oksels en haar be-
nen. Twijfelt of ze haar bikinilijn ook
moet doen maar besluit die te waxen. 

Gilt de hele boel bij elkaar als
vriend/man aan de kraan beneden zit 
waardoor bij haar de temperatuur daalt/
stijgt. Draait de kranen dicht. Droogt 
alle druppels af met een washandje. 
Stapt uit de douche. 

Droogt zich af met een handdoek die 
het formaat heeft van een klein land in 
Afrika. Wikkelt een handdoek van het 
zelfde formaat om haar haren. Checkt 
haar hele lichaam op de eventuele aan-
wezigheid van puistjes.Indien gevonden 
gaat ze ze te lijf met nagels en tang. 

Smeert dan haar hele lichaam twee keer 
in met een hydraterende bodymilk. Gaat 
terug naar de slaapkamer gehuld in een 
ochtendjas. Als ze vriend/man onder-
weg tegenkomt verhult ze alle eventueel 
aanwezige blote plekjes en trekt een 
sprintje naar de slaapkamer. Doet er an-
derhalf uur over om zich aan te kleden. 

Hoe doucht een man: 
Trekt op de rand van het bed al zijn 
kleren uit en laat ze daar op een hoop 
liggen. Loopt in zijn nakie naar de bad-
kamer. Als hij zijn vriendin/vrouw on-
derweg tegenkomt doet ie alsof hij haar 
wil grijpen terwijl hij oerkreten uitslaat. 
Kijkt in de spiegel naar zijn goddelijke 
lijf en checkt of zijn spieren al gegroeid

zijn (nee). Bewondert het formaat van 
zijn geslachtsdeel.  Krabt misschien nog 
even aan zijn zak en ruikt daarna aan 
zijn vingers. Stapt onder de douche. 
Zoekt niet naar een washandje,die ge-
bruikt hij toch niet. Wast zijn gezicht. 
Wast zijn oksels. Lacht zich dood om 
het geluid dat zijn winden maken onder 
de douche. 

Wast zijn geslachtsdeel en de omliggen-
de gebieden. Wast zijn bilnaad waarna 
er haren op het stuk zeep blijven zitten. 
Wast zijn haar met shampoo, laat de 
cremespoeling staan op het plankje (dat 
gebruikt ie never).Maakt een hanenkam 
van zijn ingezeepte haren. Hij gaat plas-
sen (gewoon onder de douche). Spoelt 
zich af en stapt uit de douche. Daarbij 
niet lettend op het water dat op de vloer 
is beland omdat het douchegordijn bui-
ten de douche heeft gehangen. Droogt 
zich gedeeltelijk af. Bekijkt zichzelf in 
de spiegel en bewonderd de maat van 
zijn geslachtsdeel. Slaat een handdoek 
om zijn onderlijf. 

Laat het douchegordijn open en laat de 
natte badmat op de vloer liggen. Laat 
het licht en de ventilator aan. Loopt te-
rug naar de slaapkamer. Gooit de natte 
handdoek op het bed en is binnen twee 
minuten klaar met aankleden.

LINKS OF RECHTS

K*T 

GEWOON ROOD
RELAX!

MUGGEN

MAN VERSUS VROUW IN DE BADKAMER

Bingo Speurtocht


