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Op d’n Hoek
en la esquina

Ist’s the most wonderful time 

25 December serveren wij ons 

                         Tasty Christmas dinner (vol)

 C. Decano Higueras del Castillo, 3, 29620 Torremolinos, Málaga

                             +31 633 703 373 of +34 624 602 305

of the year

26 December serveren wij op veler verzoek

                         à la carte vanaf 18.00 u. 

                         
31 December ons ‘Speciaal Oudejaarsmenu’

     ( info volgt via Facebook ) vanaf 18.00 u

     Reserveer snel uw tafel .. want vol = vol 
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Deze maand in ¿SERIEUS!?

Spellen & wedstrijden

OLIEBOLLEN
Het verhaal van de kerstman

BAD SWEATER

¿SERIEUS!? is een maandelijkse gratis krant. Ie-
dere editie is natuurlijk ook online te lezen. Wilt u 
de krant toch thuis bezorgd krijgen. Dat kan! Stuur 
ons dan even een mailtje of kijk op de website. 
Heeft u vragen, suggesties of zelf iets leuks om in 
de krant te laten plaatsen? Ook dit kunt u ons laten 
weten via de mail. Veel leesplezier!

Website: www.serieus.es
E-mail:   info@serieus.es

Via Facebook en Instagram zijn wij ook te volgen: 
Serieus Carihuela. LETS PLAY DARTS

Winterkoninkjes

December

2021
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Ja je leest het goed! 21 de-
cember is het een heugelijke 
dag. Over de gehele wereld 
vieren we namelijk de “We-
reld orgasme dag”. Over het 
“hoe”, hoef ik denk ik niet 
uit te leggen. Het “waarom” 
is des te interessanter ;-D. De 
Wereld Orgasme dag is name-
lijk niet zomaar in het leven 
geroepen. En ken je deze be-
kende film-orgasmes nog uit 
Bruce almighty, Scary Movie, 
Amélie & When Harry meets 
Sally?…

Deze orgasme dag is in het leven 
geroepen door de organisatoren van 
Global Orgasm day for world peace. 
Ze willen er voor zorgen dat er een 
positief energieveld om de aarde ge-
creëerd wordt. Bij een orgasme komt 
er namelijk zoveel positieve energie 
vrij, waardoor we de wereldvrede 
een positieve boost geven. Vooral als 
dit overal ter wereld tegelijkertijd 
geschiedt.

Wereldwijd zijn er ongeveer 100 
miljoen orgasmes per uur. Dat zijn er 
circa 1,5 miljoen per minuut. (Doet 
me denken aan de orgasme scene in
de film Amélie). Als we deze enorme 
hoeveelheid positieve energie we-
reldwijd weten te bundelen en onze 
orgasme opdragen aan de wereldvre-
de, staan we aan het begin van veel 
positiviteit.

De drukke maand december is nu 
bijna voorbij. Sinterklaas, verjaarda-
gen, kerst en straks oud & nieuw… 
We hebben het zo druk dat ontspan-
ning ook belangrijk is. Make “love 
not war” krijgt met deze wereld dag 
een nieuwe dimensie. Daarnaast is 
het vandaag op de wereld orgasme 
dag de zogenoemde zonnewende. Dit 
houdt in dat het de kortste dag van 
het jaar is. Het is dus langer donker 
en een ideaal excuus om vroeger het 
bed in te duiken.

¿Doe je mee!?
Hooray, wereld Orgasme dag

• Orgasmes zijn goed voor je.

•Onze geslachtsorganen zijn misschien de oorzaak van onze orgasmen, maar het centrale zenuw-
stelsel is waar de orgasmen plaatsvinden: orgasmes zijn een ervaring van het hele lichaam en geest.
 
•De moderne wetenschap gebruikt technieken van orgastische neurale training om het vermogen 
van een individu om orgasmen te krijgen op te bouwen, terwijl in oude tradities over de hele wereld 
technieken worden gevonden om de kracht van orgasmen te vergroten en te benutten.
 
•Voor maximaal 70% van de vrouwen is gelijktijdige directe stimulatie van de clitoris tijdens ge-
slachtsgemeenschap essentieel om een   orgasme te bereiken. Nog eens 10% van de vrouwen heeft 
nog nooit een orgasme gehad.

•Er wordt gedebatteerd over een evolutionair doel voor het menselijke vrouwelijke orgasme en 
waarom het moeilijker te bereiken is dan dat van een man. Sommigen geloven dat het vrouwen 
aanmoedigt om mannen te selecteren die zorgzaam, geduldig, toegewijd en fantasierijk zijn in 
plaats van alleen agressief en groot te zijn zoals bij andere primaten.

•Ondanks dat er zelden over wordt gesproken, worden orgasmes door elke cultuur op aarde ge-
doogd en gevierd.

FEITJES
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Het juiste opkikker 
geschenk! Op zoek 
naar een goedgevuld 
cadeau? Dan ben je 
hier aan het juiste 
adres. Een cadeau 
is altijd leuk om te 
geven maar ook erg 
leuk om te krijgen! 

Collega, vriendin of buur-
man ziek? Ben je op zoek 
naar een mooi huwelijks-
cadeau voor jullie beste 
vrienden, biergeschenk 
voor de stoere man of 
vrouw, een verrassend 
wijngeschenk voor zomaar, 
cadeau voor hem of een 
cadeau voor haar, ook dan 
kun je hier terecht. 
Deze manden zijn voor 
allerlei gelegenheden,  
Gevuld met fruit, kaas, 
wijn, bier, snoep, hartig of 
een mix. 

Je kunt natuurlijk ook een 
bepaald thema aangeven. 
Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan seizoenen of bepaalde 
feestdagen (kerst,pasen 
ect.). 

Er zijn vanaf prijzen 
dus voor elke porte-
monnee is er iets! Be-
stellen via messenger 
(Facebook: Melissa de 
Jong) en minstens één 
dag van te voren.

LEUKE
MANDEN

Voor weerkundigen 
is vandaag de win-
ter begonnen, maar 
voor astronomen is 
het nog herfst. Ster-
renkundigen houden 
de kortste dag aan 
en de datum daar-
van varieert door de 
jaren heen. De as-
tronomische winter 
begint dit jaar op 21 
december 2021 om 
16.59 uur. 

De zuidpool baadt de 
hele dag lang in de zon. 
Op de noordpool is het 
continu nacht. In het 
noordelijk halfrond zijn 
de dagen kort en de nach-
ten lang. Op het zuidelijk 
halfrond is het net an-
dersom. 

De meteorologische sei-
zoenen zijn zo gekozen, 
omdat het gebruik van 
hele maanden makkelij-
ker is voor de statistiek. 
Hierbij zijn de koudste 
maanden (december, 
januari en februari) sa-
mengevoegd. Op 1 maart 
begint de meteorologi-
sche lente.

Dat meteorologen een 
andere datum aanhouden 
is al sinds 1780 zo. Toen 
besloot de Societas Me-
teorologica Palatina, één 
van de eerste internatio-
nale weerorganisaties on-

der leiding van de Duitse 
keurvorst Karl Theodor, 
om steeds drie opeen-
volgende kalendermaan-
den als één seizoen te 
beschouwen.

De kortste afstand tot de 
zon wordt bereikt begin 
januari. De aarde staat 
dan in het zgn. “periheli-
um” op een afstand van 
ongeveer 147.100.000 
km van de zon. Het 
“aphelium” is de verste 
afstand tot de zon: die 
wordt bereikt op 6 juli 
2021 en bedraagt onge-
veer 152.100.000 km.

Dat lijkt vreemd: in putje 
winter (voor het noor-
delijk halfrond) staat de 
aarde zo’n 5 miljoen km 
dichter bij de zon dan 
begin juli. De intensiteit 
van het zonlicht is begin 
januari ongeveer 7% gro-
ter dan begin juli. En toch 
is het dan winter bij ons!

De verklaring is simpel. 
De seizoenen zijn immers 
niet afhankelijk van de 
afstand van de aarde tot 
de zon. Het is de hoogte 
van de zon boven de ho-
rizon (en daarmee samen-
hangend het aantal uren 
daglicht) dat de seizoenen 
veroorzaakt. De wisse-
lende maximale zonne-
hoogte door het jaar heen 
is een rechtstreeks gevolg 
van de schuine stand van 
de aardas ten opzichte 
van het vlak waarin we 
rond de zon draaien.

En toch...
Op basis van de afstand 
tot de zon zou je ver-
wachten dat de zomers 
in het zuidelijk halfrond 
(december, januari en 
maart) gemiddeld gespro-
ken warmer zijn dan de 
zomers van het noorde-
lijk halfrond (juni, juli en 
augustus). Dat blijkt niet 
zo te zijn.

Het noordelijk halfrond 
bestaat namelijk voor 
een groot deel uit land. 
In het zuidelijk halfrond 
overheersen de oceanen. 
Nu warmt water veel 
langzamer op en koelt 
het veel langzamer af dan 
land. Continenten reage-
ren sneller en feller op 
wisselende zonshoogte en 
daglengte dan oceanen.

Astronomische & meteorologische
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het verhaal van de kerstman
Beste beminde kerstman-gelovigen,

Dankzij de hulp van het nieuwe ame-
rikaanse tijdschrift (SPY magazine) 
kan ik jullie de nieuwe conclusies 
rondom het wetenschappelijke kerst-
manonderzoek mededelen. Voor 
zover bekend, zijn er geen rendier-
soorten, die kunnen vliegen. Maar de 
eerlijkheid gebied mij te zeggen, dat 
er nog ca. 300.000 soorten van leven-
de organismen onderzocht, en geklas-
sificeerd moeten worden en hoewel de 
meeste daarvan behoren tot de insec-
ten en bacterien, sluit dit natuurlijk 
NIET geheel uit dat er vliegende ren-
dieren zouden kunnen bestaan, die de 
kerstman uitsluitend gezien heeft!

Er zijn ca. 2 milard kinderen op deze wereld 
(jonger dan 18 jaar). Maar aangezien de kerst-
man een hekel heeft (of andersom) aan Mos-
lims, Hindoes, Joden en Boedisten, wordt zijn 
werklast tot 15% gereduceerd.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 
zijn dat 378 miljoen kinderen. Bij een opti-
mistisch gemiddelde van drie en half kind per 
huis, zijn dat dan 91,8 miljoen huizen. We gaan 
er hier vanuit, dat er in elk huis minstens één 
kind te vinden is, dat een cadeau van de kerst-
man verdient.

De kerstman kan met kerstmis 31 uur wer-
ken, dankzij de verschillende tijdzones en de 
rotatie van de aarde (aannemende, dat hij van 
Oost naar West reist, wat mij logisch lijkt voor 
de kerstman).Dit resulteert in 822,6 huisbe-
zoeken per seconde. Bij elk westers huis met 
een oppassend kind, heeft de kerstman dus 
1/1000-ste van een seconde om te parkeren, 
uit de slee te springen, door de schoorsteen te 
springen, de sokken te vullen, de presentjes 
onder de kerstboom te leggen, op te eten, wat 
men goedbedoeld heeft klaargelegd, terug door 
de schoorsteen naar buiten gaan, terug op zijn 
slee te springen, en te rijden naar het volgende 
huis!

Aannemende, dat die 91,8 miljoen huizen 
gelijkelijk verdeeld zijn over de aarde (Ik weet 
dat dit niet geheel klopt, maar voor ons weten-
schappelijk onderzoek is dit toch voldoende). 
Dan praten we over 1240 meter per huisbe-
zoek.

De totale, af te leggen afstand wordt dan 120,8 
miljoen kilometer! En dan heb ik nog geen 
rekening gehouden, met eventuele pauzes (om 
te doen, wat we allemaal moeten doen, indien 
we 31 uur zouden werken) , en ook nog geen 
tijd voor een maaltijd etc.

Dit betekent, dat de slee van de kerstman zich 
moet voortbewegen met een snelheid van 
1.040.000 meter per seconde. Dit is dus zo’n 
3000 keer sneller, dan de geluidssnelheid.

En om nu een goede indruk te krijgen, het 
snelste, door de mens gemaakte voertuig dat 
wij kennen, de Ulysses ruimtesonde, beweegt 
met een armzalige snelheid van 44000 meter 
per seconde. Daarbij kan een conventioneel 
rendier maximaal ca. 24 meter per seconde 
halen!

Een ander interessant aspect is het vrachtge-
wicht. Indien we ervan uitgaan, dat elk kind 
minimaal een klein legodoosje krijgt, dat ca. 
1 kg. weegt, dan moet de slee321 miljoen kilo 
voortsjouwen. En dan hebben we de kerstman 
nog niet meegeteld en we weten, dat ook die 
nooit magertjes wordt afgebeeld.

Ons conventioneel rendier kan op land hooguit 
150 kg. trekken. Zelfs indien we aannemen 
dat we alsnog een bijzonder vliegend rendier 
vinden (zie boven) , dat bijv. tien maal zoveel 
vracht zou kunnen trekken als ons conventio-
nele rendier, dan nog hebben we niet voldoen-
de aan enkele van die exemplaren. Nee, in dat 
geval hebben we 214.200 van die rendieren 
nodig. Dit verhoogd het vrachtgewicht nog 
eens tot zo’n 353.430 ton.
En wederom ter oriëntatie, dat is 4 maal het 
gewicht van het grote cruiseschip The Queen 
Elisabeth.

Onze vracht, van 353.430 ton, die zich met een 
snelheid van 1.040.000 meter per seconde be-
weegt, zal een enorme luchtweerstand onder-
vinden. Dit zal de rendieren zoveel opwarmen 
als vergelijkbaar is met een spaceshuttle die de 
dampkring binnenkomt!

De voorste rendieren moeten een energie van 
14.4 quintillion joule aan energie kunnen ver-
werken. En dat PER SECONDE !!!
Daar krijg je het toch even benauwd van.

Om een lang verhaal niet langer te maken...
deze rendieren zullen spontaan in vlammen 
opgaan. Vervolgens zullen de volgende ren-
dieren aan de beurt zijn. Het resultaat zal een 
oorverdovend torpedoeffect zijn.
Het gehele rendierenteam zal in 4,26 duizend-
ste van een seconde verdampt zijn.
En in tussentijd staat onze kerstman bloot aan 
versnellingen van zo’n 15.500,06 G .
Een 125 kg. wegende kerstman (en dan schat-
ten we hem bespottelijk laag) zal dan tegen de 
achterkant van de slee gedrukt worden met een 
kracht van 4.315.015 Nm.

Moraal van dit verhaal:
Indien de kerstman OOIT presentjes heeft 
rondgebracht met kerstmis, dan is hij NU 
morsdood! Geheel wetenschappelijk vastge-
steld!

Voor de kleine lezertjes, de kerstman heeft 
vele hulp-kerstmannen en die zorgen voor de 
ronddeling van de goederen.
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Hallo allemaal!

Ik ben in Nederland en heb dus weinig te vertellen over Ca-
rihuela. Echter, ik heb een vriend, Frank Roks uit Roosen-
daal die mooie en leuke gedichten maakt.
Deze is zeker voor de overwinteraars heel herkenbaar.
Veel plezier ermee en hopelijk tot gauw!

LICHAAMLUISTEREN

Vroeger had je er weinig last van, kon je lijf alles en ie-
dereen aan. Als je iets voelde was het amper de moeite om 
serieus stil te blijven staan.

We waren toen minder kleinzerig of juist vertrouwder met 
pijn. Je lichaam speelde vaak zelf voor dokter, want toen 
was werken het beste medicijn.

We leerde beter naar onszelf te luisteren. En nu vaak zo-
maar vanuit het niets, tijdens het lopen, liggen of zitten 
horen onze lijven plotseling iets.

In een been, een arm, je rug of handen, of ergens venijnig 
in een kleine teen, klinken soms onbedwingbare pijntjes 
uitvloeiend van scherp naar heel gemeen.

Paniek zaait zich dan in onze oren. Want Ted Troost die 
schreef het ons ooit in een boek waar je niet doof voor kunt 
blijven, pakkend getiteld: ´Het lichaam liegt nooit´.

Snel gaan we te raden bij Google of specialisten. Bang te 
hebben gehoord van hét grote kwaad, om daarna opgelucht 
na zweten en wrijven te voelen dat alles stukken beter met 
je gaat.

Oké, achteraf was het maar een spiertje. En wat je had be-
luisterd was zeker geen ramp. Maar het is ook voor leken zó 
lastig luisteren naar iets als een simpele aanval van kramp.

Henny

Column
van

Henny
Duinkerken

Een gedichtje

PUZZELTOCHT

Donderdag 30 december wordt 
er een puzzeltocht georgani-
seerd in Carihuela. Diverse 
kroegen doen hier aan mee 
waar verschillende spellen 
worden gespeeld.

Onderweg van kroeg naar 
kroeg dienen er verschillende 
vragen beantwoord te worden 
waarvan je de antwoorden in 
het dorp kan vinden. 

Natuurlijk is er zat tijd om in 
iedere kroeg of restaurant een 
drankje te nuttigen tijdens het 
spelen van de spellen. 

Je kan je hiervoor opgeven bij

Café de babbelaar, waar de 
puzzeltocht om 15:00 uur van 
start zal gaan. (aanvang 14:00) 
of aan de andere kant van de 
straat bij café Happy Days.

Mocht u Melissa de Jong op 
Facebook hebben, dan kunt u 
haar een prive bericht sturen 
om u aan te melden.

Voor het deelnemen aan de 
tocht wordt een bijdrage van 
2.50 gevraagd, dit voor de prij-
zen die uitgereikt worden en 
natuurlijk voor de spellen en 
opdrachten die gedaan wor-
den.
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INHAAKKALENDER 
1 december: 
Wereld AIDS dag 
Start Winter (Meteorologisch) 

2 december:
Internationale dag voor de Afschaffing van de 
Slavernij 

3 december:
Internationale dag van Mensen met een Be-
perking 

4 december:
Internationale dag van de Cheetah 

5 december:
Pakjesavond 
Wereld Bodem dag 
Internationale dag van de Ninja 
Internationale Vrijwilligersdag 

6 december:
Sinterklaas 

7 december:
Nationale Vrijwilligersdag 
Verjaardag Prinses Amalia 
Internationale Dag van de Burgerluchtvaart 

9 december:
Internationale Dag tegen Corruptie 
Internationale Dag ter Voorkoming van Gen-
ocide 
Dag van de Vrachtwagenchauffeur

10 december:
Dag van de Mensenrechten 
Dag van de kleine Schrijver 
Uitreiking Nobelprijs 
Paarse Vrijdag (NL)

11 december:
Internationale dag van de Bergen 

12 december:
Internationale Dag van de Neutraliteit 
Internationale Dag voor Gezondheidszorg 
voor Iedereen 

14 december:
Dag van de Aap 

15 december:
Naturalisatiedag 
Koninkrijksdag 

17 december:
Ugly Sweater Day

18 december:
Internationale dag van de Migranten 
Dag van de Arabische Taal 

20 december:
Internationale dag voor Menselijke Solidari-
teit 

21 december:
Dag van de Korte Film 
Wereld Orgasme dag 
Start Winter (Astronomisch) 
Kortste dag

24 december:
Kerstavond 

25 december:
Eerste Kerstdag 

26 december:
Tweede Kerstdag 
Boxing day 

28 december:
Dag van de Onnozele Kinderen 

31 december: 
Oudjaarsdag 
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Bad sweater 

Lelijke truien bestaan   al zolang 
mensen een concept van mode cre-
eerden. Ze werden niet altijd met 
opzet gemaakt - misschien heeft 
iemand een fout gemaakt bij het 
breien, of een nieuw ontwerp ge-
probeerd dat niet zo cool bleek te 
zijn als ze dachten dat het zou zijn. 
Het duurde echter niet lang voor-
dat oma’s overal bewust (misschien 
terwijl ze in zichzelf grinnikten) 
hun kleinkinderen lelijke kersttrui-
en breiden, compleet met kerstbal-
len en “Ik hou van oma”letters. Ze 
wisten wat ze deden. We houden 
jullie in de gaten, oma’s.

De lelijke truien van de massamarkt maak-
ten echter hun doelbewuste debuut in de 
jaren 80. Populair personage Bill Huxta-
ble in The Cosby Show deed fashionista’s 
constant naar adem snakken toen hij in de 
scene kwam in een opzichtige, lelijke, maar 
toch enigszins vertederende trui waarvan 
hij wist dat hij helemaal schandalig was. In 
1989 voegde Chevy Chase zijn eigen draai 
aan het thema toe als Clark Griswold in 
de Christmas Vacation-film van National 
Lampoon.

kunnen vinden. De truien zijn van per onge-
luk plakkerig naar doelbewust schaamteloos 
gegaan. De enige manier waarop dit feest 
meer extra kan zijn is als er een feestdag 
aan was gewijd ... oh wacht! Dat is er!

Dus trek op 17 december de lelijkste of 
slechtste trui aan die je in de kast heb 
hangen of in de koffer heb zitten zodat we 
allemaal één dag weg komen en misschien 
nog kunnen lachen van het dragen van een 
verschrikkelijke trui.

day, wie doet
er mee?

Het leek erop dat de jaren 90 graag van de 
lelijke sweatertrend af wilden, maar in het 
Canada van de 21e eeuw stak het zijn ‘lelij-
ke’ hoofd weer in de publieke ogen. Twee 
mannen uit Vancouver kwamen op het idee 
om het eerste officiële smakeloze vakantie 
sweaterfeest te geven om geld in te zamelen 
voor de kankerbehandeling van hun vriend. 

Het feest was een schot in de roos en leidde 
ertoe dat soortgelijke evenementen overal 
op het noordelijk halfrond plaatsvonden. 
Lelijke truienfeesten gingen van kleine va-
kantiebijeenkomsten tot grote evenementen, 
soms ter ondersteuning van liefdadigheid. 

Tegenwoordig zijn lelijke sweaterparty’s 
en wedstrijden één van de hoogtepunten 
van het seizoen, waarbij iedereen probeert 
elkaar te verslaan bij het zoeken naar de 
meest verschrikkelijke bovenkleding die ze
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Daar zit je dan aan het 
kerstdiner, tussen de soep 
en het hoofdgerecht, en het 
gesprek is een beetje stilge-
vallen. Niet voor lang! Want 
dit jaar kun jij je famillie 
en/of vrienden versteld doen 
staan met bijzondere inter-
nationale weetjes over de 
kerst. Wist jij deze feitjes 
over kerst allemaal al? Dan 
ben je wel een hele grotere 
kerstkenner!

De eerste versierde Kerstboom 
dateert uit 1510 en wel uit het 
plaatsje Riga in Letland. De eerste 
geschiedschrijving over een kerst-
boom dateert terug naar 1531.

Iedere jaar in December schalt 
deze gouwe ouwe ‘kerst’song 
meedere keren door de speakers 
en vrijwel iedereen kent wel een 
stukje tekst: Jingle Bells. Maar 
wist je dat Jingle Bells eigenlijk 
geschreven is voor Thanksgiving 
en helemaal niet voor Kerst? 

Ze zeggen wel eens dat een kunst-
kerstboom beter is voor het milieu 
dan een echte, omdat je hem vaker 
gebruikt. Maar voordat een nep-
kerstboom echt ‘groener’ is dan een 
echte kerstboom, zul je hem on-
geveer 10 jaar moeten gebruiken. 
Dat heeft vooral te maken met het 
hergebruik van de echte kerstboom 
als compost en de grondstoffen 
die nodig zijn voor het maken en 
vervoeren van kunstkerstbomen. 
Helaas verdwijnen kunstkerstbo-
men vaak al veel eerder op de vuil-
nisbelt. Wil je vaker dan eens per
10 jaar een nieuwe boom? Dan kun 
je voor het milieu dus beter ieder 
jaar een echte kopen!

Een wat meer bekend kerstfeitje: de 
Kerstman stamt af van Sinterklaas. 
St. Nicholas erfde veel rijkdom en 
was vooral bekend omdat hij veel 
van die rijkdom weer weggaf aan 
de mensen die het het meest nodig 
hadden. Toen St. Nicholas heilig

werd verklaard, werd hij de be-
schermheilige van kinderen. Dank-
zij Coca-Cola en schilder Haddon 
Sundblom werd de kerstman in de 
hele wereld bekend.

Je kent het vast wel uit films en 
series: de Christmas Stocking. 
Waarom hangen Amerikanen, 
Britten en mensen in andere landen 
zo’n sok aan de schouw? Nou, in 
eerste instantie was het geen sok, 
maar een schoen voor de open 
haard. Volgens het verhaal liet St. 
Nicholas een zak met goud door 
een schoorsteen vallen. De zak 
viel in een schoen die toevallig bij 
de open haard aan het drogen was 
(goh, waar kennen we het zetten 
van een schoen nog meer van?). 
De zak met goud was bedoeld voor 
de vader van drie dochters, zodat 
zijn dochters konden trouwen.

Al decennialang gebruiken men-
sen Engelenhaar om de boom te 
versieren. Waarom is die traditie 
ooit ontstaan? Door Engelenhaar 
in de boom te hangen, wilden 
mensen laten zien dat echte En-
gelen de boom hadden versierd, 
er waren wat van hun prachtige 
haren achtergebleven. Later werd 
het Engelenhaar vervangen door de 
zilveren en anderkleurige slierten, 
maar de gedachte erachter is nog 
steeds hetzelfde.

Al sinds de jaren ’60 kijkt de halve 
Zweedse bevolking op Kerstavond 
naar een tekenfilm van Donald 
Duck. De tekenfilm heet ‘Kalle 
Anka och hans vänner önskar God 
Jul (Donald Duck en zijn vrienden 
wensen je een gelukkig Kerstfeest)

Wist je dat het geven van kerstca-
deaus aan kinderen, maar ook aan 
onze vrienden en geliefden, ver-
wijst naar de cadeaus die de drie 
wijzen op kerstochtend aan kinde-
ke Jezus hebben gegeven?

Je hoort vaker dat men vroeger 
echte kerstkaarsjes in de boom 
zette. En dat klopt, al  sinds het 
midden van de 17de eeuw deed

Wie weet de meeste kerst weetjes?
men kleine kaarsjes in de kerst-
boom. Maar sinds het einde van de 
19e eeuw werden die zo langza-
merhand vervangen door elektri-
sche kerstlampjes. In 1882 bedacht 
Edward Johnson, de assistent van 
Thomas Edison, namelijk het 
gebruik van elektronische kerstver-
lichting.

In Canada heeft de Kerstman zijn 
eigen postcode, namelijk H0H 
0H0. Kinderen in Canada krijgen 
zelfs antwoord als ze post stu-
ren naar de Kerstman, maar dan 
moeten ze hun brief wel voor 16 
december versturen. Het complete 
adres is: santa claus, north pole
h0h 0h0 canada

In een dorp in Peru wordt Eerste 
Kerstdag gebruikt om het nieuwe 
jaar op een bijzondere manier met 
een schone lei te beginnen. Eerst 
wordt er stevig gedronken, waarna 
mensen een stevig potje met elkaar 
vechten. Vrede op aarde, zullen we 
maar zeggen.

Tijdens de eerst week dat je een 
echte Kerstboom in je huis plaatst, 
heeft deze net iets minder dan een 
liter water per dag nodig om mooi 
te blijven. Natuurlijk geven wij de 
kerstboom allemaal veel te weinig 
water, waardoor hij veel sneller 
zijn naalden verliest.

In 1955 publiceerde Sears, een wa-
renhuis in de VS, een advertentie 
waarin kinderen werden gevraagd 
om de Kerstman te bellen. Helaas 
werd hierbij het verkeerde tele-
foonnummer vermeld. Het tele-
foonnummer was van een kolonel 
in de Continental Air Defense’s 
Director of Operations, CONAD. 
Dus in plaats van een telefoontje 
over een raket die door Rusland 
werd afgevuurd, kreeg deze goede 

meneer telefoontjes van kinderen 
met hun verlanglijstjes.
Maar de kinderen afschepen, dat 
deed Kolonel Harry Shoup niet. 
Hij en zijn staf gaven de bellende 
kids de coördinaten van de woon-

plaats van de Kerstman op de 
Noordpool. In de jaren daarna is 
het CONAD veranderd in NORAD 
en bellen kinderen nog steeds. Op 
dit moment spenderen honderden 
vrijwilligers een gedeelte van hun 
kerstavond met het beantwoorden 
van telefoontjes van kinderen en 
het doorgeven van de exacte loca-
tie van de Kerstman. Zelfs Michel-
le Obama heeft al eens telefoontjes 
beantwoord.

Stille Nacht is van alle Kerst-
liederen het meest opgenomen. 
733 verschillende versies zijn al 
voorzien van een copyright sinds 
1978. White Christmas is de best 
verkochte kerst-single aller tijden. 
All I want for Christmas (Mariah 
Carrey) is de meest populaire 
kerstsingle van deze tijd.

Ook al zie je hem steeds minder 
vaak, voor veel gezinnen is het nog 
steeds een bijzonder momentje als 
de piek op de kerstboom wordt 
geplaatst. De Kerstboom is name-
lijk klaar. Vaak wordt hier gebruik 
gemaakt van een ster of een engel. 
Beiden hebben natuurlijk een link 
met het kerstverhaal.

De ster is de Ster van Bethelem 
die de weg aanwees naar de stal 
(eigenlijk is het een grot) waar 
kindeke Jezus geboren was. En 
de Engel is de Engel Gabriel die 
ervoor zorgde dat de maagd Maria 
zwanger werd. 
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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

      Café de Babbelaar is op 
        zoek naar personeel!
        
        minimaal 20 uur per week.
        Alleen dag diensten!

        INFO: 0031 652625262
        jolandablankensteijn@
        hotmail.com

           
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 
Strandbediening zijn wij op 
zoek naar medewerkers met 
een positieve instelling en dit 
seizoen willen werken aan de 
Costa Del Sol. Spaanse taal is 
geen vereiste. Stuur een email 
met een foto en wat informa-
tie over jezelf naar: 
werk@het-trefpunt.com

APPARTEMENTENVERHUUR

SONRISA
www.appartementsonrisa.com

  Bent u naar iets op zoek
  plaats het hier!

  Stuur een mailtje naar:
  info@serieus.es

Heeft u thuis nog 
rieten manden waar 
u niets meer mee 
doet? Maak een 
ander hier dan blij 
mee en geef ze af bij 
Café de Babbelaar!
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Onze oma
  
Ini Louman werd geboren 
op 16 april 1936 in de Kin-
kerstraat in Amsterdam. 
Ze was de jongste van het 
gezin. “Een verwend na-
komelingetje” zoals ze zelf 
altijd zei. Tijdens de oor-
log verhuisde ze met haar 
ouders naar de Haarlem-
merdijk. “We hadden het 
goed hier, want we troggel-
den eten van de Duitsers 
af” zei oma dan. Met haar 
broer en zussen klommen 
ze op geparkeerde Duitse 
vrachtauto’s met eten, jat-
ten dit, en verhandelde dit 
op de hoek van de straat.  
Haar zakelijke instict zat 
er vroeg in! Al jong be-
gon oma een eigen zaak op 
Singel 8: café en restaurant 
‘t Oude Veerhuis. Oma was 
een sfeermaker. Samen met 
haar man Rinus maakte ze 
hier een goedlopende zaak 
van.“Ieder wie daar komt 
voelt zich bij haar meteen 
thuis” zong onze vader in 
een liedje die hij voor oma 

maakte op haar 50ste ver-
jaardag. Als het feestje echt 
los ging in ‘t Veerhuis klom 
oma op de bar en trok ze aan 
de bel.  
Dansen, feestjes, gezellig-
heid, oma leefde hiervoor.  
 
Na al het harde werken ver-
huisde oma naar haar gelief-
de Carihuela. Hier heeft ze 
het feestje dat ze van haar 
leven maakte,  ondanks ook 
veel tegenslagen, gewoon 
doorgezet. Ze genoot hier 
met volle teugen. 

Oma Ini, zoals wij haar al-
tijd noemden, was er één uit 
duizenden. Een vrouw die 
eigenlijk met geen pen valt 
te beschrijven. Een vechter, 
een doorzetter, een harde 
werker, gever, een levens-
genieter met een ijzersterke 
mentaliteit. Dat is waar we 
aan denken als we het over 
onze oma hebben.  

Het feestje hier op aarde 
is voorbij maar ze zal er 
daarboven vast en zeker iets 
moois van maken. Met een 
Gin Tonic in haar ene hand 
en een sigaretje in de ander. 
Een tijgerblousje aan en 
mooie hakjes.  
Precies de manier hoe we 
het afscheid van onze oma 
hebben gevierd met haar 
vrienden in haar favoriete 
stamkroeg in Spanje. 
We gaan haar heel erg mis-
sen. 

Ini Louman
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INGEZONDEN: HET BEKLAG

Het hele jaar sta ik heerlijk in 
het bos, niet in een standaard, 
gewoon lekker los. De hele fami-
lie gezellig om me heen, allemaal 
net als ik op één been. Maar 
dan komt december, fijn voor de 
mensen, wij bomen kunnen wel 
iets anders wensen. Mannen met 
bijlen nemen ons te pakken,
staan doodleuk je hele familie 
om te hakken. Daarna liggen we 
op een hoop in de wagen, ik lig 
bovenop dus mag ik niet klagen. 

Bij de handelaar liggen we op de grond, 
een nare ervaring als je eerst stond. Dan 
het gezeur van klanten over ons figuur, 
we zijn veel te vol, te kaal of te duur. Er 
gebeurt heel wat voordat men besluit, ze 
pakken je bij je nek en schudden je uit.
Je verlangt naar de plek vanwaar ze je 
haalden, per klant verlies je tientallen 
naalden. 

Maar het ergste komt als je bent ver-
kocht, wat men dan uithaalt is zeer ver 
gezocht. Je wordt in de hoek van de 
kamer geplant met een piek op je kop en 
een bal in je hand.

Pas tegen de avond is men met je klaar,
ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar.
Ik denk, dat is dat en terwijl ik geeuw
komt ma met de spuitbus vol onechte 
sneeuw.

Mooi om te zien dat ie-
dereen zoveel gedoneerd 
heeft om de instanties in 
dit gebied te ondersteunen 
met deze financiéle bijdra-
ge!

Ze had zitten piekeren onder het eten
wat ze toch aan mij had vergeten.
Zo sta ik een aantal dagen voor gek
en dan halen ze mij opnieuw van mijn 
plek.

Alles gaat eraf want ik wordt afgetuigd,
ik voel me vrij en mijn hartje juicht.

Dan pakken ze me beet, ik ben wat ver-
wonderd,ik word zonder meer het raam 
uit gedonderd. Zeker 15 jongens rennen 
op mij af, slepen mij naar huis in een 
snelle draf.

Eindelijk zijn we er na een half uurtje
en gooien ze mij ineens in een schuurtje.
Daar ben ik niet de enige boom, ik ben 
bij familie en denk dat ik droom.
Op een avond gaan we weer op een 
hoop, samen met de buurman waar ik 
tegen aankroop.
Dat is het laatste wat ik weet...........
daarna wordt het verschrikkelijk heet!!!

VAN EEN

KERSTBOOM

Vorige maand was te lezen 
dat er diverse bussen 
stonden om een donatie te 
doen aan de instanties die 
getroffen zijn door de he-
vige vlammenzee inSpanje 
heeft afgelopen zomer. 

Één zaak stond daar per 
ongeluk niet bij vermeld.
Er stond ook een inzame-
lingsbus bij de Hollandse 
supermarkt Attent.

Hier is gelukkig ook 
flink gedoneerd door de 
klanten! Zelf heeft het 
personeel al de fooi apart 
gehouden die ontvangen 
was en in de pot gegooid.
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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

Jaren lang was ik al gast bij Annabel en Floortje 
in Uwe Majesteit, altijd met genoegen. Helaas 
heeft Annabel het bijltje erbij neer gegooid na 
21 jaar en was de zaak geruime tijd dicht.Tot 
15 december j.l. Peter en Mira de deuren weer 
openden. Naar mijn bescheiden mening te snel, 
want echt klaar waren ze niet. Het terras was 
oke, maar binnen begon het meer en meer op 
een uitdragerij te lijken. Schroefjes en boutjes 
naast de peperroomsaus en een boortol achter de 
spare ribs. Tot begin november beiden het licht 
zagen en besloten een week dicht te gaan en de 
binnenboel spic and span te maken, met groot 
succes moet ik ruiterlijk bekennen. De trouwe 
lezer van deze rubriek kent mijn toiletfobie, 
het gordijn bij Sensaciones en het grommende 
geluid bij het Kippenhuis. Daar ben ik nu in 
één klap vanaf, de deur van het herentoilet is 
het absolute pronkstuk van de zaak geworden. 
Trouwens, boven de bar kom ik ook diverse 
vrienden tegen, welliswaar op foto, maar toch. 
Tot slot wens ik Peter en SLK heel veel succes 
de komende jaren.

De Dorpsgek.

De metamorfose van Uwe Majesteit

FRIKANDELLEN WEDSTRIJD
Hoeveel kunt u er op in een half 
uur tijd? We bedoelen natuurlijk 
Nederlands’ favoriete snack, de 
frikandel! Woensdag 15 decem-
ber vindt de allereerste frikan-
dellen eet wedstrijd plaats in 
Carihuela. Dit gaat plaatsvinden 
in het café Happy Days. Het re-
cept van de wedstrijd is simpel. 
Wie binnen een half uur zoveel 
mogelijk frikandellen weet te 
verorberen, is de winnaar!

Het is een wedstrijd en zoals bij iedere 
wedstrijd zijn er een paar regels waar 
aan gehouden dient te worden:

Deelnemers dienen 30 minuten voor 
aanvang van de wedstrijd aanwezig te 
zijn.Wij streven ernaar om 17:30 uur te 
starten met de wedstrijd.

De frikandellen worden zonder sauzen 
geserveerd. Op de tafels staan drie soor-
ten sauzen (mayonaise, curry en ket-
chup) die gebruikt mogen worden tijdens 
het consumeren van de frikandellen.

Tijdens het half uur van de wedstrijd van 
de tafel weggaan leidt tot diskwalificatie;
Braken / overgeven tijdens het half uur 
van de wedstrijd leidt tot diskwalificatie;
Braken / overgeven tot 20 minuten na de 
wedstrijd leidt tot diskwalificatie;
Bij braken / overgeven moet de deelne-
mer zelf de rotzooi opruimen.
Dus met andere woorden:
de frikandellen gewoon 
lekker binnen houden!

Valsspelen of gooien met de frikandellen 
leidt tot diskwalificatie.
Het eten van de frikandellen mag uit-
sluitend alleen met de handen. Het is 
verboden om de frikandel van een ander 
te consumeren.

Ziet het ernaar uit dat het gelijk spel is, 
dan is er een verlenging van vijf minu-
ten.

Je bent winnaar wanneer je de meeste 
frikandellen op hebt binnen 30 minuten;
Je bent winnaar wanneer je de meeste 
frikandellen hebt gegeten binnen de ge-
stelde tijd en als je tot 20 minuten na de 
wedstrijd niet hebt overgegeven.
 
Schrijf je voor 15 december in 
bij Café happy days (kan ook via 
messenger) en wees op die dag 
aanwezig om 17:00 uur.

Prijzen zijn voor de eerste twee-
de en derde plaats!!

Natuurlijk is er even tijd om uit te bui-
ken! Daarna maken we er een feestje van 
met live muziek en karaoke!

De frikandellen die worden ge-
geten tijden de wedstrijd worden 
gesponsord door de Hollandse 
supermarkt ATTENT!
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FOTO MOMENTJES

Zelf een leuke foto die je graag in de krant wilt plaatsen? Mail deze dan naar: info@serieus.es
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FOTO MOMENTJES

Zelf een leuke foto die je graag in de krant wilt plaatsen? Mail deze dan naar: info@serieus.es
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PALINGBOER BAKT OLIEBOLLEN 

Wie eet ze niet deze tijd van 
het jaar?! Oliebollen, rozij-
nenbollen en appelbeignets. 
Met kerst en oud en nieuw-
gaan er wat bollen doorheen. 
Maar hoe is het verhaal van 
de oliebol eigenlijk begon-
nen....

Al eeuwen is het eten van oliebol-
len typisch Nederlands. De eerste 
oliebol werd gegeten door de Bata-
ven en de Friezen in het begin van 
onze jaartelling. Oliebollen beston-
den niet in de vroege Nederlandse 
geschiedenis voor de zeventiende 
eeuw. Het deeg werd in een klein 
bodempje vet (reuzel, lijnzaadolie 
of raapolie) gebakken, waardoor 

Heeft u liever een vers ge-
rookte paling of een makreel 
in plaats van een oliebol?
Ook dit kan deze maand. 
Op 20 december worden 
deze gerookt bij Het Kleine 
Regthuys. Om te zorgen dat 
u er niet naast zit kunt u het 
beter van tevoren bestellen!
(dit kan op hetzelfde telefoon-
nummer)

Oliebollen werden ook veelal 
genuttigd omdat zij rijk aan vet en 
calorieën waren, en daarmee goed 
tegen de winterkou beschermden.

Voor de rest speelden oliekoeken 
ook een belangrijke strategische rol 
ten tijde van een beleg. Omdat alle 
verse producten al snel op waren of 
niet lang goed bleven, sloegen veel 
kastelen meel en olie in. Wanneer 
er geen andere vormen van voedsel 
meer aanwezig waren, werden de 
oliekoeken opgegeten. In de late 
middeleeuwen ontstond de tradi-
tie om armen, die je een gelukkig 
nieuwjaar wensen, een oliekoek of 
andere traktatie te moeten geven. 
Maar dit liep soms ontzettend uit 
de hand omdat armen hier in grote 
getale misbruik van gingen maken 
en willekeurig allerlei wildvreem-
den geluk gingen wensen.

Betere handelscontacten door de 
komst van het kolonialisme, en be-

TYPISCH
HOLLANDS

je platte oliekoeken in plaats van 
oliebollen kreeg.De geschiedenis 
van deze oliekoeken gaat veel ver-
der terug.

Het vroegste spoor van de oliebol 
in Nederland is te vinden bij de 
Bataven en Friezen, aan het begin 
van de Christelijke jaartelling. 
Deze Germanen offerden aan het 
einde van december voedsel aan de 
goden om hen tevreden te stellen. 
Hun offervoedsel hadden ze in meel 
gewikkeld en in de olie gebraad en 
het eindresultaat bestrooiden zij 
met witte meel.

In de Middeleeuwen begon de 
oliekoek meer vorm te krijgen. 
Het was de gewoonte dat kerstmis 
het einde vormde van een tijd van 
vasten die op 11 november met Sint 
Maarten begon. Het einde van deze 
vastenperiode werd gevierd met 
oliekoeken, die gemaakt werden 
van houdbare ingrediënten. 

tere economische omstandigheden
in het algemeen zorgden ervoor dat 
er meer en betere olijfolie kwam 
in de lage Nederlanden. Dit heeft 
tot gevolg gehad dat men meer 
olie kon gebruiken en het deeg dus 
de kans kreeg om een ronde vorm 
aan te nemen: de geboorte van de 
oliebol.

Pas in de negentiende eeuw werd 
de oliebol een traditionele lekkernij 
rondom oud- en nieuw. De kop-
peling aan deze periode is, naast 
het feit dat het voedzaam eten is 
in koude tijden, gebaseerd op het 
laatmiddeleeuwse gebruik om de 
armen rond oud-en-nieuw op een 
speciaal plat wafeltje, knijpertje of 
kniepertje genaamd, of oliekoek te 
trakteren.

Hier in Spanje zijn er ook 
oliebollen verkrijgbaar. Onze 
paling roker gaat deze zelf 
bakken! En wel op de beste 
wijze! Een recept dat zo ge-
heim is dat zelfs wij het niet 
weten. Zoals iedereen weet 
zit er nog wel eens verschil in 
de ene of de andere oliebol! 
Er worden oliebollen, rozij-
nenbollen en appelflappen 
gemaakt. 

PRIJZEN:

Oliebollen: 0,75 10 voor 6,50
Rozijnenbollen: 0,99 10 voor 8,99
Appelflappen: 1,25 10 voor 9,99

Wil je dit lekkers ook thuis hebben 
met deze gezellige dagen, geef dat 
dan op tijd door! 

Bestellen: 0031 622 04 68 66

afhalen kan op de volgende locaties: 
Avenida Charlotta Alessandri local 7
of bij de bar Sensaciones.



Sinds Edwin van der Sar en Marc Overmars 
aan het bewind staan in Amsterdam, wordt er 
zeer zakelijk gehandeld op de transfermarkt.

Een goed Champions League jaar waar Ajax 
reikte tot de halve finale leverde de club niet 
alleen miljoenen van de UEFA op, maar ook 
bizarre transferinkomsten. 
Daarmee laat het zelfs PSV, met toch altijd een 
stabiele huishouding, ver achter zich.  

Ook toen PSV vanuit verschillende investeer-
ders de beschikking kreeg over miljoenen, was 
het verschil onoverbrugbaar. Voor aanvang 
van de huidige Europese campagne van Ajax, 
mocht de club al een bescheiden bedrag van 45 
miljoen bijschrijven. En dit zonder ook maar 
één wedstrijd te hebben gespeeld. Vanuit dit 
oogpunt durf ik de naam Feyenoord in het ver-
volg van dit artikel niet meer te noemen.  

Ajax speelt fris en energiek. In elke linie be-
schikken de Amsterdammers over geweldige 
voetballers, die ook weer miljoenen gaan ople-
veren. Wanneer een club spelers als Tagliafico, 
Klaassen, Kudus, Neres, Rensch en een vracht 
aan talenten kan laten invallen, weet men dat 
zij de komende 5 a 10 jaar niet meer zijn bij te 
halen. 
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Door de ogen van een

Ajax superieur

Al van oudsher bestaat de “tra-
ditionele” top-3 in Nederland uit 
Feyenoord, Ajax en PSV. Alleen 
de historie houdt deze term mo-
menteel nog in stand. Ajax is de 
laatste jaren met grote sprongen 
weggelopen van haar concurren-
tie en ziet de wedstrijden in de 
Eredivisie als serieuze trainingen 
in aanloop naar een duel in de 
Champions League.  

Als Feyenoorder is dat soms moeilijk om toe te 
geven, maar zolang deze twee clubs niet tegen 
elkaar spelen, kan ik mijn emotie uitschakelen 
en de wedstijden van de hoofdstedelingen rea-
listisch bekijken. Voor Nederlandse begrippen 
is het niveau wat Ajax tijdens Europese wed-
strijden behaald soms ongehoord en ongekend. 
Vrienden vragen mij weleens; heb je ook zo 
genoten van het spel van Ajax? Genieten doe ik 
niet, maar ik moet bekennen dat er goed voet-
bal op de mat wordt gelegd. Heel goed zelfs. 

Incidenteel kan het voorkomen dat een club 
als PSV weer een greep naar de titel kan doen, 
want ook daar loopt voor Nederlandse begrip-
pen voldoende kwaliteit rond. Echter is Ajax 
momenteel niet te evenaren, zelfs niet wanneer 
zij een offday hebben. Dit Ajax beschikt over 
teveel goede voetballers die ook slechte wed-
strijden kunnen omzetten in een ogenschijnlijk 
simpele overwinning. Voor de wedstrijd tegen 
Dortmund ging ik er eens goed voor zitten.

Een Europese (sub)topploeg die al jaren bij de 
eerste drie in Duitsland eindigt. Met spelers 
als Reus, Witzel en met name Haaland zou dit 
toch geen walk-over kunnen worden. Niets was 
minder waar. Ajax heeft de gave om goede te-
genstanders neer te zetten als een stel amateurs. 
Technisch spel, diepgaande spelers, snelheid, 
individuele kwaliteiten en het lezen van wed-
strijden zijn aanwezige ingrediënten bij deze 
ploeg. Het zou mij en waarschijnlijk velen dan 
ook niets verbazen wanneer Ajax weer een 
greep kan doen naar de laatste vier dit toernooi. 
Wanneer clubs als Manchester City en Bayern 
Munchen worden ontlopen, is deze kans zelfs 
reëel. Laat ik proberen er toch iets meer van te 
genieten.

Ajax, momenteel
niet te 

voetbal

Genieten doe ik niet, 
maar er wordt goed 

op de mat gelegd.

sportfanaat

evenaren
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Het tegeltje 

de maand
van

Kerstmis in Nederland oh wat is dat

toch fijn. Strak tegen de kachel aan

Als we mochten kiezen ...

Nog een half jaartje en dan weer

met een biertje of glas wijn.

naar de Costa Del Sol.

Gieten we ons nu liever daar vol...

DARTTOERNOOI

Dames en heren de win-
terse darttoernooien gaan 
weer van start. Één keer 
in de twee weken worden 
deze gehouden bij Bar La 
Tasca, Bar Elefante, Café 
de Babbelaar en Café 
Happy Days. 

De deelnemers dienen zich 
te verzamelen om 15:00 
uur bij de bar die bij de da-
tum is vermeld. Hier wor-
den de schema´s uitgedeeld 
waar ieder team zal darten, 
hier wordt ook de finale 
gespeeld en natuurlijk de 
prijsuitreiking gedaan!

25 nov: Bar La Tasca
9 dec: Café de Babbelaar
23 dec: Bar Elefante
6 jan: Café Happy Days
20 jan: Bar La Tasca
3 feb: Café de Babbelaar
17 feb: Bar Elefante
3 mrt: Café Happy Days

Let op! Het inschrijven 
kan tot drie dagen van te-
voren bij de deelnemende 
bars. Inschijfkosten zijn 
2.50 per persoon en dient 
gelijk betaald te worden 
bij de inschrijving.
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Column van
Peter Klomp 

De winterkoninkjes zijn er weer!

Was het vorige winter een grote lege treur-
nis in Torremolinos omdat de overwinte-
raars het in grote getalen af lieten weten 
gedreven door Corona reisbeperkingen of 
angst, ze zijn deze winter back in town. 
De terrassen worden weer bevolkt met 
oudere en minder oudere overwinteraars. 
Dat is goed voor de gezelligheid en goed 
voor de horeca. Want zeg nou zelf karaoke 
met “anderhalve man en een paardenkop” 
is geen goede basis om enige muzikale 
inspanning te verrichten.

Zo kom ik regelmatig op Carihuela park 
waar meerdere keren per week muziek is. 
Rick Kuilenburg afwisselend met Jos Tor-
remolinos. Het doet mij goed om te zien 
hoe de overwinteraars genieten van
het geboden vertier. Ik moet soms wel 
eens in mijn vuistje lachen als ik zie dat ze 
bij “In dreams”zich uitbundig vrolijk ge-
dragen terwijl de boodschap in het liedje 
gaat over een verloren liefde die alleen
in dreams nog maar is waar te nemen. Of-
tewel het bewuste onderwerp is lawaaien 
en dat stemt toch eigenlijk tot treurnis.

Ik zie dan gelijk voor me dat er bij een 
crematie waar veel oudjes bij aanwezig 
zijn het “jij krijgt die lach niet van mijn 
gezicht” ten gehore wordt gebracht. Dat 
maakt het afscheid veel leuker en een heel 
Carihuela zingt sfeertje op een crematie 
doet het zeker en vast in positieve zin. In 
een aantal culturen is die vrolijkheid bij 
een uitvaart heel gewoon. In New Orleans, 
Louisiana zijn de onstuimige jazz-getin-
te begrafenisstoeten een ware belevenis. 
Door West-Afrikaanse, Franse en Afro-
Amerikaanse tradities samen te smelten is 
er een uniek evenwicht tussen verdriet en 
vreugde.

Waar ik standaard sikkeneurig van wordt 
is de totale verziekte cultuur in de Ne-
derlandse politiek. Nog steeds is er door 
het stelletje treurige volksmenners geen 
regering gevormd. Wel wordt steeds meer 
duidelijk dat het Coronabeleid naad-
loos aansluit bij de blunders van de door 
gaswinning getroffen Groningers en de 
gedupeerden van de Toeslagenaffaire. 
De nu weer afgekondigde syndroom van 
lockdown maatregelen zijn voor horeca 
en voetballiefhebbers uiteraard onbegrij-
pelijk.

Wel het theater en de bioscoop in en niet 
het stadion en café of restaurant. Wat 
hebben wij het hier dan goed in Carihu-
ela. Trouwens voor de een is het nooit 
genoeg. Zoals Jef Bezos die aan z’n 100
miljard nog lang niet genoeg heeft. 
Gelukkig zijn er op de wereld ook nog 
gewone echte mensen die dolgelukkig zijn 
als hun favoriete toetje bij de Aldi in de 
aanbieding is. Ik krijg gelijk trek, ga een
wijntje halen en zet er een punt achter.

Peter Klomp

MAANDELIJKSE
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500 km van huis zijn we wanneer ik 
begin met het schrijven van dit ar-
tikel. 500 km van huis, want daar is 
ons revalidatie ziekenhuis. Weer voor 
twee maanden opgenomen in hetzie-
kenhuis. twee maanden leven uit een 
koffer, geen privacy, kleding wassen 
op de hand, elke dag weer fris en frui-
tig voor de dag verschijnen,
elke dag bh dragen, elke dag zieken-
huis eten (en koffie) etc. En eerlijk is 
eerlijk, ik ben blij dat we er weer
(mogen) zijn! Blij voor Tom (2) want hier is hij
op de juiste plek. Hier krijgt hij de
hulp/therapieën/onderzoeken en hulpmiddelen
die hij nodig heeft.

Het moment waarop ouders een diagnose
krijgen, verschilt per kind. Wanneer dit niet
tijdens de zwangerschap is vastgesteld, kan het
vlak na de geboorte maar het kan ook geruime
tijd later wanneer het kind ontwikkelingsach-
terstand laat zien. In het geval van Tom was 
het 2 maanden na de geboorte voordat ik de 
werkelijke diagnose te horen kreeg. Incomplete 
dwarsleasie; C6/C7.

Het dragen van zorg voor een kindje met
beperking kan (soms) best intensief en erg
eenzaam zijn. Je staat 24/7 dagelijkse
zorgen over de toekomst, het intense verdriet 
wat je op sommige momenten aanvliegt en het 
gevoel van machteloosheid.

vertelt over:
Bianca Poeste

Wanneer een kind met een beperking geboren
wordt, geldt voor alle ouders in meer of min-
dere mate, dat een periode van rouw volgt. De 
ene ervaart dit bewuster dan de ander maar er 
volgt een periode waarin gevoelens van intens
verdriet en verlies van de verwachting van een
gezond kindje heftig zijn.

Verlies, door afscheid van een verwacht leven.
Verlies en eigen regie over hoe je je leven wilt
vormgeven. Verlies van je eigen (mentale)
gezondheid door alle ballen die je als ouders
van een gehandicapt kind omhoog moet
houden.

Verlies van een baan, vrienden of familie als
gevolg van een intensieve zorgvraag van een
gehandicapt kind.

Soms spreken mensen van levend verlies
omdat gevoelens van verdriet en rouw de rest
van hun leven zal blijven terugkeren. Er zullen
altijd momenten blijven komen die lastig zijn.

Als ouder van een kind met een (ernstig
meervoudige )beperking word je uitgedaagd of
gedwongen , het is hoe jij het ziet, om een hele
andere richting te geven aan je leven dan je
had gepland, gehoopt en verwacht.
Het betekent een overgave aan de nieuwe
situatie. Je verwachtingen bijschaven, nieuwe
betekenissen geven aan nieuwe ervaringen,
waardoor je zelfbeeld maar ook je wereldbeeld
verandert. Heel vaak hoor ik mensen zeggen 
&quot;wat ben je sterk, wat knap dat je dit kunt
Ik zou dat niet kunnen.&quot;

Maar weet je, ik heb geen keus!
Heb je wel eens nagedacht over de andere
opties die ik heb? Precies die heb ik niet!

Ziekenhuis opname

   ROUW EN LEVEND
           VERLIES

EEN KINDJE MET EEN
          BEPERKING

  24/7 ZORGDRAGEN

De enige optie die ik ,zoals ieder ander heeft, is
door gaan. Soms ben ik zo moe, dat ik denk 
dat ik niet meer kan , ik huil mijn ogen uit mijn 
hoofd maar toch ga ik door omdat ik moet en 
wil! Het enige wat ik kan doen is sterk zijn en 
sterk blijven.

Hoe dan? Mensen denken vaak dat ouders van
een kindje met een beperking niet gelukkig zijn
om verschillende (gezondheids)redenen. Nou 
ik kan je vertellen dat dit verre van waar is!
Tenminste als ik voor mijzelf mag spreken.
Ik ben ontzettend gelukkig. Ik ben ten eerste
mama, wat al een geschenk is!
Ik heb een ontzettend grappig kind, die
ondeugend is, boos wordt of huilt als hij zijn 
zin niet krijgt, duidelijk laat weten wanneer hij 
er klaar mee is, aangeeft wanneer hij wel of 
niet wil eten of drinken. Hij is zoals elk ieder 
ander kind.
Ik hou eindeloos veel van hem, kan geen leven
zonder hem voorstellen en zou zo alles weer
overdoen.

Het leven verloopt anders dan verwacht. Elke
ouder bewandelt een onbekend maar heel per-
soonlijk pad . Een pad dat voor
niemand gelijk is.

         STERK ZIJN

    GELUKKIG MENS
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Ja, het is een ietwat vreemde 
naam maar achter deze dag zit 
een dieper verhaal. De oorsprong 
van het feest van de Onnozele 
Kinderen of Onschuldige Kin-
deren moeten we dus zoeken in 
de Bijbel. In Mattheüs 2:16-18 wordt 
het verhaal verteld over koning Herodes 
die van de drie wijzen uit het oosten had 
vernomen dat de toekomstige Koning 
der Joden was geboren. Hij gaf hen de 
opdracht naar de pasgeboren Jezus op 
zoek te gaan. Als ze hem eenmaal ge-
vonden hadden, moesten ze Herodes op 
de hoogte brengen zodat hij het kind-
je zou kunnen bezoeken. Maar toen 
de wijzen in een droom vernamen dat 
Herodes kwaadaardige bedoelingen had 
en Jezus wilde doden, leidden ze hem 
om de tuin. Daarop reageerde koning 
Herodes woedend en gaf hij de opdracht 
om alle jongetjes van twee jaar en jonger 
uit Bethlehem te doden. Herodes wou 
volgens het evangelie van Mattheüs op 
die manier vermijden dat de pasgeboren 
Joodse koning het einde van zíjn macht 
zou betekenen. Maar Jezus kon ontsnap-
pen doordat Jozef en Maria met hem naar 
Egypte waren gevlucht.

28 DECEMBER IS DE ‘DAG VAN DE
ONNOZELE KINDEREN’ MAAR WAT
WORDT ER PRECIES GEVIERD?

Tot zover de Bijbel. De moord op 
de onschuldige kinderen wordt 
door historici vaak in twijfel 
getrokken omdat er geen melding 
van wordt gemaakt in de andere 
evangeliën of in historische bron-
nen. Toch zijn er een aantal his-
torische links in het verhaal. Zo 
heeft Herodes de Grote effectief 
bestaan. Herodes de Grote werd door 
het Romeinse rijk aangesteld als lokale 
bestuurder van Palestina en regeerde 
van 37 tot 4 voor Christus. Iets te vroeg 
gestorven dus om net na de geboorte 
van Jezus een kindermoord te hebben 
bevolen. Herodes stond bekend om zijn 
ambitieuze bouwprojecten en om zijn 
macht die hij verwierf door middel van 
onderdrukking. Zo liet hij bijvoorbeeld 
zijn eigen zonen vermoorden, om te ver-
mijden dat ze hem van de troon zouden 
stoten. Wellicht heeft dat laatste Matthe-
us geïnspireerd om het verhaal van de 
kindermoord te schrijven. De feestdag 
zelf gaat echter al een pak langer mee. 
Hoewel er verwijzingen in zitten naar 
Keltische midwinterrituelen, stamt het 
wellicht af van een oud Romeins jaarlijks 

feest waarbij gedurende één 
dag de sociale rollen omge-
draaid werden. Zo werden 
bijvoorbeeld slaven voor een 
dag de meesters en omge-
keerd. Die omgekeerde dag 
werd “verchristelijkt” en tot 
in de middeleeuwen gevierd. 
Kinderen kregen het die dag 
voor het zeggen.  Jaarlijks 
werd er zo op 28 december 
een kind verkozen als bis-
schop en dat moest gedu-
rende een dag de rol van de 
echte geestelijke overnemen. 
Volgens sommige historici 
heeft sinterklaasfeest die 
traditie verdrongen. 

Anderen denken dan weer 
dat de traditie is overgegaan 
in het driekoningenfeest, 
waarbij kinderen verkleed als 
de drie wijzen op 6 januari 
van huis tot huis trekken en 
zingen voor geld of lek-
kernijen. Wie er ook gelijk 
heeft, de dag van de onnoze-
le kinderen zelf is een beetje 
in de vergetelheid geraakt. 
Op weinig plaatsen wordt  
het nog gevierd, in Spanje 
wel. Daar wordt die dag al-
lerlei kattenkwaad uitgehaald 
en dat valt een beetje te ver-
gelijken met onze 1 april.

EL MICO
BAR CAFE KAWIARNIA

EL MICO BAR
WENST U HELE

FIJNE FEESTDAGEN
Wij  zijn open tijdens kerst en oudjaar,

maar gesloten op 01 Januari
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EEN GELUKKIG NIEUW JAAR
Afrikaans: Geseende Kerfees 
en ‘n gelukkige nuwe jaar

Arabisch: I’D Miilad Said ous 
Sana Saida

Armeens : Shenoraavor Nor 
Dari yev Soorp Janunt

Baskisch : Zorionak eta Urte 
Berri On!

Bulgaraars: Chestita Koleda i 
Shtastliva Nova Godina

Catalaans: Bon Nadal i feliç 
any nou!

Cherokee: Danistayohihv & 
Aliheli’sdi Itse Udetiyvsadisv

Deens: Glædelig Jul og godt 
nytår

Duits: Froehliche Weihnach-
ten und ein glückliches Neues 
Jahr!

Egyptisch: Colo sana wintom 
tiebeen

Engels: Merry Christmas & 
Happy New Year

Eritrees: Rehus-Beal-Ledeat

Ests: Rõõmsaid Jõulupühi ja 
Head uut aastat

Fins: Hyvää Joulua or Haus-
kaa 

Joulua: 0nnellista uutta vuotta

Frans: Joyeux Noël et Bonne 
Année!

Sardinees: Bonu nadale e 
prosperu annu nou

Schots Gaelic: Nollaig chrid-
heil agus Bliadhna mhath ur!

Servisch: Sretan Bozic. Vese-
la Nova Godine

Siciliaans: Bon Natali e Pros-
peru Annu Novu!

Slowaaks: Vesele Vianoce a 
stastny novy rok

Spaans: Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo

Thai: Suksan Wan Christmas 
lae Sawadee Pee Mai

Tsjechisch: Prejeme Vam 
Vesele Vanoce a Stastny novy 
rok

Turks: Noeliniz Ve Yeni Yili-
niz Kutlu Olsun

Valencian: Bon Nadal i millor 
any nou

Vietnamees: Chuc Mung 
Giang 

Sinh: Chuc Mung Tan Nien

Vlaams: Zalig Kerstfeest en 
Gelukkig nieuw jaar

Witrussisch: Winshuyu sa 
Svyatkami i z Novym godam!

Zweeds: God Jul och Gott 
Nytt År

Fries: Noflike Krystdagen en 
in protte Lok en Seine yn it 
Nije Jier!

Grieks: Kala Christougenna 
Ki’eftihismenos O Kenourios 
Chronos

Groenlands: Juullimi Ukior-
taassamilu Pilluarit

Hawaiiaans: Mele Kalikimaka 
& Hauoli Makahiki Hou

Hebreeuws: Mo’adim Lesim-
kha. Shanah Tova

Hindi: Shubh Naya Baras

Hongaars: Kellemes 
karácsonyi ünnepeket és Bol-
dog újévet!

Iers: Nollaig Shona Dhuit

IJslands : Gleðileg Jól og 
Farsaelt Komandi ár!

Indonesisch: Selamat Hari 
Natal & Selamat Tahun Baru

Irakees: Idah Saidan Wa Sa-
nah Jadidah

Italiaans: Buon Natale e Feli-
ce Anno Nuovo

Japans: Shinnen omedeto. 
Kurisumasu Omedeto

Javaans: Sugeng Natal lan 
warsa enggal

Koerdisch: Seva piroz sahibe 
u sersala te piroz be

Koreaans: Sung Tan Chuk Ha

Kroatisch: Sretan Bozic

Latijn : Pax hominibus bonae 
voluntatis

Lets: Prieci’gus Ziemsve’tkus 
un Laimi’gu Jauno Gadu!

Libanees: Milad Saeed wa 
Sanaa Mubarakah

Litouws: Linksmu Kaledu ir 
laimingu Nauju metu

Luxemburgs: Schéi Krëscht-
deeg an e Schéint Néi Joer

Macedonisch: Srekan Bozik I 
Nova Godina

Mongools: Zul saryn bolon 
shine ony mend devshuulye

Nederlands: Prettig Kerstfeest 
en Gelukkig Nieuwjaar

Noors/Nynorsk: Eg ynskjer 
hermed Dykk alle ein God Jul 
og Godt Nyttår

Noors/Bokmål: God Jul og 
Godt Nyttår

Oekraïens: Veseloho Vam Ri-
zdva i Shchastlyvoho Novoho 
Roku!

Pools: Wesolych Swiat i Szc-
zesliwego Nowego Roku.

Portugees : Boas Festas e um 
feliz Ano Novo

Russisch: Pozdrevlyayu s 
prazdnikom Rozhdestva i s 
Novim Godom

PRETTIGE FEESTDAGEN EN


