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Deze maand in ¿SERIEUS!?¿SERIEUS!? Een maandelijkse 
gratis krant die verspreid wordt in 
Torremolinos en omgeving. Hierin 
kunt u columns lezen van onze vaste 
columnisten. Laten wij weten wat voor 
nieuws er is te melden uit de regio en 
leest u diverse artikelen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Deze 
krant heet niet voor niks serieus, er 
gebeuren zat belangrijke dingen in de 
wereld qua nieuws, maar wij houden 
het toch graag wat luchtig en hopen 
dat mensen het krantje met een glim-
lach zullen lezen, sommige artikelen 
moet u ook zien met een knipoog ;-)

Heeft u zelf iets leuks dat u graag in de 
krant geplaatst ziet? Dat kan. U kunt 
met ons contact opnemen via de mail. 
Op onze website staan alle edities die 
uitgegeven zijn zodat u deze allemaal 
digitaal terug kunt vinden en lezen.

Blz.   3. Moeders
Blz.   4. Typisch Spaans
Blz.   5. Fascinerende vrouwen in 
             het dierenrijk
Blz.   6. Recept, Spaanse ontbijtschotel
Blz.   8. De Dorpsgek, Personeelsuitje                
             * De man en de vrouw
                ontdekken
Blz    9. De mei van toen en nu
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Blz. 11. Inrolpagina
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Blz. 13. Bloederig
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             staart        
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Wilt u de krant in Nederland, België 
thuis bezorgd krijgen, of elders? Geen 
probleem! Stuur ons dan even een 
mailtje of kijk voor meer informatie 
even op de website. Heeft u vragen, 
suggesties of interesse om een adver-
tentie te plaatsen, stuur ons dan een 
mailtje.

Wij wensen u veel leesplezier!

Website: www.serieus.es
E-mail:   info@serieus.es
Social media: Serieus Carihuela.

Alle columnisten zijn vrij om te schrijven wat 
zij willen. Aan deze ingezonden artikelen wordt 
door ons niets veranderd. Dit geldt ook voor de 
ingezonden stukken. Wij zijn dan ook niet aan-
sprakelijk voor deze columns en/of artikelen.

De maand mei ontleent haar naam deze keer 
niet aan een Romeinse, maar aan een Griekse 
godin: Maia, de godin van de vruchtbaar-
heid. De Romeinen identificeerden hun godin 
van de natuur, Bona Dea (de Goede Godin) 
met deze Griekse godin. Zij vereerden haar als 
de godin, die de natuur zou laten groeien en bloeien. 
Niet alleen de identiteit maar ook de naam van de 
Griekse godheid werd door de Romeinen geadop-
teerd; hun meimaand werd naar Maia vernoemd: 
Maius in het Latijn.

Mei is de maand, waarin de natuur weer volop tot 
leven komt. De winter is verdreven. De werkzaam-
heden op het land zijn in de voorafgaande maanden 
maart en april weer hervat met in mei als resultaat 
uitbundig bloeiende fruitbomen vol bloesem en tui-
nen vol bloemenpracht. De maand mei staat daarom 
ook wel bekend als de ‘bloeimaand’. Eeuwenlang 
stond de maand mei ook in het teken van de liefde. 
Rond de eerste dag vonden er talrijke meifeesten 
plaats. Het was dé gelegenheid voor trouwlustige 
jongens en meisjes om toenadering tot elkaar te 
zoeken.

WAAR KOMT MEI VANDAAN
Tot laat in de avond dansten zij rond de 
meiboom. Er werden bloemenkransen voor 
elkaar gevlochten en in het holst van de 
nacht versierden de jongens het huis van hun 
uitverkoren meisje met meitakken. Kortom, 
de liefde vierde op allerlei fronten hoogtij.

Dit voor mei zeer kenmerkende thema 
bracht Casper Luyken in zijn maandprent 
Maius in beeld. In de tuin van een buiten-
plaats probeert een deftig geklede vrouw de 
tuinknecht te verleiden met een door haar 
gevlochten bloemenkrans. Hij bloost ervan. 
Volgens het gedicht onder de prent geeft de 
hele wereld zich in deze maand over aan 
paringsdrift. Kijk maar naar de kip achter 
het tweetal, die zich uitdagend bukt binnen 
het blikveld van de haan, terwijl deze in het 
zand rondscharrelt. Waarom zou zij haar 
lieve Hans dan niet met een bloemenkrans 
mogen kronen?

Calle Bulto 29
La Carihuela

reserveren tel: 602505056

volg ons op 
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Het vereren van moeders is een veel 
oudere traditie dan de moderne Moeder-
dag en gaat terug op de moedercultus 
in Griekenland. Populair gesteld vindt 
Moederdag zijn oorsprong in het oude of 
antieke Griekenland. Daar werden niet 
zozeer de gewone moeders in het zonnetje 
gezet, maar werd Rhea, de moeder der 
goden, geëerd. De katholieke Kerk kent 
een lange traditie van verering van Maria, 
de moeder van Jezus. De geschiedenis van 
de moderne Moederdag begint in Amerika. Anna 
Jarvis (1864 – 1948), een alleenstaande lerares 
uit Philadelphia is in 1914 met Moederdag be-
gonnen. Zij bewonderde haar eigen moeder en de 
rol die moeders in de maatschappij hadden. Toen 
haar eigen moeder in 1905 overleed op de eerste 
zondag in mei heeft zij het jaar daarna op de 
eerste zondag na de dag van overlijden van haar 
moeder een General Memorial Day of All Mo-
thers georganiseerd. Anna Jarvis wilde toen elk 
jaar opnieuw perse een vereringsdag voor moe-
ders organiseren. Zij heeft alles op alles gezet om 
dat voor elkaar te krijgen. In 1914 lukte het haar 
om van Moederdag een officiële feestdag te ma-
ken. Hiermee was officieel de geschiedenis van 
Moederdag begonnen. Sinds 1928 is Moederdag 
een officiële Moederdag in Nederland. Met de 
Antwerpse Moederkesdag is de geschiedenis 
van Moederdag in België al wat ouder. Hiermee 
hadden Nederland en België de feestdag Moe-
derdag al snel geadopteerd. De oorsprong van de 
geschiedenis van Moederdag lag bij de Konink-
lijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde 
die in Moederdag een goed vehikel zag om meer 
bloemen te kunnen verkopen. Hiermee startte de 
historie van Moederdag meteen commercieel, en 
dat is niet meer weggegaan. Moederdag stond 
meteen in het teken van het kopen van cadeaus, 
eerst vooral een traditionele bos bloemen. Al snel 
zagen de banketbakkers de mogelijkheden van 
deze feestdag. De Nederlandsche Banketbakkers 
Vereniging introduceerde al snel speciale Moe-
derdag taarten. Vervolgens kwamen vele andere 
soorten van moederdagcadeaus.

Traditiegetrouw is Moederdag een dag waarbij 
moeders van alle zorgtaken is ontheven. De 
bedoeling  is dat  de kinderen  deze taak  over-
nemen,  bijgestaan  door  vaders. De dag  begint, 
ook  traditiegetrouw, op bed. 

         Leuke feiten en cijfers:
– Wereldwijd zijn er ongeveer 2,2 biljard moe
   ders.
– Elke seconde worden er wereldwijd 4,3 vrouwen       
   (opnieuw) moeder.
– In bijna alle talen begint het woord moeder met  
   de letter ´m´.
– Op Moederdag wordt er een vierde van de totale  
   jaarlijkse verkoop bloemen verkocht.
– De meest gekochte cadeaus zijn dan ook: bloe
   men sieraden, snoep/chocolade.
– Alleen in de VS werd in 2021 23 miljard uitgege
   ven aan cadeaus voor moeders!
– Moederdag is de derde (net na de Kerst en Pa
   sen) de meest gevierde dag over de hele wereld.
– In 18 jaar is een moeder gemiddeld 8212 uur 
   bezig met eten koken en de afwas doen voor 
   haar gezin.
– 71 % van de volwassen vrouwen zegt dat haar 
   moeder één van haar beste vriendinnen is.
– De vrouw die verantwoordelijk is voor de mo-
   derne Moederdag, heeft zelf geen kinderen.
– Moeders vaak het gelukkigst worden van zelfge
   maakte cadeaus (die boekenleggers waren dus 
   zo gek nog niet)
– De feministen uit de jaren zeventig en tachtig 
   waren fel tegen Moederdag. Zij zagen deze dag 
   als ‘zoethoudertje voor het hele jaar’.
– Aan een Moederdagcadeau wordt gemiddeld 
   ruim 26 euro uitgegeven.
– Zonen geven meer geld uit aan Moederdag dan 
   dochters.

Moeder mag uitslapen en de kinderen maken het 
ontbijt. Vervolgens krijgt moeders ontbijt op bed 
met, ook traditiegetrouw, een geknutseld cadeau 
met een gedichtje waarin de kids duidelijk maken 
hoeveel ze van mama houden. Vaders zorgt dan 
voor een echt cadeautje voor moeders. Daarmee 
is de historie van Moederdag vooral geëindigd 
in een commerciële dag waar het kopen van 
cadeaus steeds meer centraal is komen te staan. 
Bloemen hebben sinds het ontstaan van Moe-
derdag altijd een belangrijke rol gespeeld. In 
de tijd van Anne Jarvis waren het anjers die de 
hoofdrol speelden op moeders feestdag. Tegen-
woordig wordt door de bloemenhandel de dagen 
voor Moederdag de grootste omzet van het jaar 
gehaald. 

Moederdag wordt meestal in maart, april of mei 
gevierd. Dit verschilt echter per land. In grote 
delen van de wereld, waaronder Nederland en 
België, valt Moederdag op de tweede zondag 
in mei. In het Antwerpse (en later na het herstel 
van het bisdom Antwerpen vanaf 1962 stilaan 
uitbreidend tot wat nu het bisdom Antwerpen 
is), wordt Moederdag sinds 1913 op 15 augustus 
(Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Sainte- Marie 
of Moederkesdag) gevierd. In Spanje wordt El 
día de la Madre de eerste zondag in mei gevierd. 
In Frankrijk wordt Moederdag op de laatste 
zondag van mei gevierd, tenzij Pinksteren op 
die dag valt, dan is het de eerste zondag in juni. 
In het Verenigd Koninkrijk valt Moederdag op 
Halfvasten de vierde zondag van de vastenperi-
ode, dus drie weken voor Pasen. Een beschuitje 
met heel veel hagelslag, snotterige eieren, een uit 
het hoofd geleerd gedicht en een zelfgemaakte 
bloemenvaas. Welke moeder verheugt zich nu 
niet op Moederdag?

MOEDERS
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Friet van Piet, La Carihuela
De Calle Decano Higueras De Castillo 66

Torremolinos, Malága

VOLG ONS OP:
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Breek de week in het

Borreluur
Avd. Carolta allesandri 23

The dreamteam

Bier Bucket. 6 flesjes Heineken, San 
Miquel of Mohou    voor 10 euro! 
Het hele seizoen door bij Lounge 17!

Het

Calle Francia 45 La Carihuela 

17Lounge
Beach Bar

SSttrraannddbbeeddiieenniinngg  
PPllaayyaa  HHeerreennaa  LLaa  CCaarriihhuueellaa

Een groot deel van de traditionele Spaanse kledij 
is voor speciale gelegenheden en feesten. De meest 
voorkomende stukken die ook vandaag de dag nog 
gebruikt worden zijn: de mantilla, de peineta en het 
gilet. De mantilla is een traditioneel Spaanse slui-
er die vaak tijdens religieuze feesten en Spaanse 
bruiloften gedragen wordt. Het is een lichte sjaal 
van kant of zijde die over het hoofd en/of schouders 
gedragen wordt. De peineta is een grote, decoratieve 
kam die in het haar geplaatst wordt om de mantilla 
vast te houden. Het is een bruinachtige kam met 
een speciaal uiterlijk en lange pinnen om de sluier 
nog hoger te maken. Het wordt gebruikt bij speciale 
gelegenheden en is eeuwen geleden ontstaan waar-
door het een traditioneel stukje Spaanse kledij is. De 
Spaanse gilet komt van het Spaanse woord jileco, or-
chaleco in het moderne Spaans. Het is een mouwloze 
jas en een belangrijk stuk in de traditionele kledij. 
In de 19e eeuw was het een geborduurd lijfje in de 
vorm van het body gedeelte van een jas, gebruikt 
voor nette gelegenheden. Tegenwoordig worden ze 
gebruikt voor extra warmte buitenshuis.

In de 16e eeuw was Spanje dé koploper op het 
gebied van mode. Spaanse kledingstijlen beïn-
vloedden de hele wereld en de traditionele 
kledij was alom bekend om haar elegantie en 
decoratie. Met het groeien van het Habsburg-
se Spanje werd de Spaanse mode zoals de 
Spaanse capes, vertugados en korsetten po-
pulair in heel West-Europa. Vertugados waren 
klokvormige hoepelrokken gemaakt van baleinen, 
doeken en ingewikkelde constructies met draad on-
der de kleding van de vrouw. Deze stijl was omslach-
tig voor Renaissance vrouwen, vooral omdat het uren 
duurde voordat je als vrouw aangekleed was.

Spaanse traditionele kleding werd sterk beïnvloed 
door de Moorse cultuur, die delen van het Iberisch 
schiereiland vanaf 711 tot 1492 gedomineerd heeft. 
De Moorse cultuur introduceerde de naald en po-
pulariseerde hiermee de prachtige borduursels. 
Ook maakten ze het gebruik van juwelen (vaak als 
knopen), zware parfum en kettingen populairder. De 
kleur zwart werd populair voor speciale evenemen-
ten en zowel mannen als vrouwen droegen zware 
gouden kettingen met edelstenen. Daarnaast werd 
Spaanse kleding vaak gemaakt van dure en zware 
stoffen en versierd met gouden of zilveren draden.

Het is deze Spaanse mode en bijbehorende kleding 
helaas niet gelukt te evolueren met de snel veran-
derende tijden. Als gevolg daarvan verouderde de 
Spaanse kleding en maakte het plaats voor de Franse 
Dominantie. Steden zoals Parijs waren innovatiever 
en begonnen vanaf de 17e eeuw de positie als koplo-
per van Europese mode over te nemen.

TYPISCH
SPAANS

Vandaag de dag is de Spaanse mode erg modern, 
maar de traditionele Spaanse kledij wordt nog steeds 
gebruikt voor speciale gelegenheden. Flamenco 
danseressen dragen nog steeds hun typisch Spaanse 
jurken in rood, zwart of wit met hun haar in een knot 
en een roos achter hun oor. De mannelijke Flamen-
codansers dragen traditionele kostuums die bestaan 
uit zwarte of rode overhemden met een klassieke 
broek. Toch is ook de kledingstijl in de Flamenco 
aan modetrends onderhevig.

Kostuums van traditionele Spaanse stierenvechters 
zijn door de jaren heen ook ongewijzigd gebleven. 
Het zijn uitgebreide kostuums geïnspireerd door 
flamboyante 18e-eeuwse Andalusische kleding. Ze 
staan bekend als traje de luces (‘kostuums van het 
licht’) en zijn gemakkelijk te onderscheiden van 
anderen door het gebruik van pailletten, gouden en 
zilveren draden en gedetailleerd borduurwerk.

Naast de Spaanse kostuums voor speciale gelegenhe-
den heeft elke regio in Spanje haar eigen traditionele 
kledij en Spaanse jurken. Ze worden niet vaak gedra-
gen, maar vaak kun je een glimp opvangen tijdens 
regionale feesten en parades.
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De mannen van het bijenvolk worden afge-
slacht. De koningin is een vrouwtje, werk-
sters zijn vrouwtjes. Waar zijn de mannen 
van een bijenvolk? Alleen als de koningin 
eitjes legt die niet bevrucht zijn komen er 
larven uit die later opgroeien tot darren, 
mannetjesbijen. En dat zijn luie donders. Ze 
helpen niet met het zoeken naar voedsel. maar 
wel met het opeten ervan. Hun voornaamste 
functie is het paren met een jonge koningin, zodat 
zij voor nageslacht kan zorgen. Meteen daarna sterft 
de dar. Omdat de mannetjes verder weinig construc-
tiefs bijdragen aan het leven in de bijenkast stoppen 
de werksters in augustus met het voeren van de 
darren. De mannetjes verzwakken daardoor waarna 
de werksters ze het nest uit werken. Dankzij deze 
‘darrenslacht’ houden de werksters in de winter die 
eraan komt meer voedsel voor zichzelf over.

Vrouwelijke bidsprinkhanen staan er om bekend hun 
bedpartners soms op te eten na het paren. Vrouwe-
lijke bidsprinkhanen zijn vaak aanzienlijk groter 
dan de mannetjes. Bij veel soorten bidsprinkhanen 
is zelfs de periode vóór de daad al gevaarlijk voor 
het mannetje, omdat de kans bestaat dat hij al vóór 
het paren wordt opgegeten. Het mannetje gaat erg 
voorzichtig te werk en het kan daarom zelfs uren 
duren voordat het mannetje het vrouwtje daadwer-
kelijk benadert. Eerst tast hij de situatie zorgvuldig 
af. Soms begint het vrouwtje het mannetje al tijdens 
de paring op te eten. Opvallend genoeg is het feit dat 
het mannetje de paring zelfs kan voortzetten al hij 
onthoofd en al half opgegeten is. Het opeten van het 
mannetje na de paring zorgt ervoor dat het vrouwtje 
voldoende voedingstoffen binnenkrijgt om de aan-
maak van de eitjes te stimuleren.

De zwarte weduwe is misschien wel één van de 
meest bekende giftige spinnen. Je kunt een zwarte 
weduwe herkennen aan het zwarte lichaam met con-
trasterende rode driehoekige en zandlopervormige 
patronen. De zwarte weduwe behoort tot de kogel-
spinnen en het vrouwtje is een stuk groter dan het 
mannetje. Het mannetje spint een web voordat hij op 
zoek gaat naar een partner en bevrucht dit met sper-
ma door zijn lichaam er tegenaan te wrijven. Daarna 
pakt hij het spermapakketje vast en gaat op zoek 
naar een vrouwtje. Als hij een geschikt vrouwtje 
heeft gevonden, laat hij haar web trillen om aan te 
geven dat hij wil paren. Dit wordt ook wel ‘balsen’ 
genoemd. Tijdens het paren brengt hij het sperma-
pakketje over op het lichaam van het vrouwtje. De 
zwarte weduwe dankt haar naam aan het gedrag van 
het vrouwtje na het paren. Zodra het paren voorbij 
is, moet het mannetje maken dat hij wegkomt. In 
sommige gevallen eet het vrouwtje het mannetje 
namelijk op na de paring. Uit onderzoek is gebleken 
dat dit alleen gebeurt als het vrouwtje honger heeft. 
Als ze genoeg gegeten heeft vóór het paren, is het 
mannetje veilig. Mannetjes kunnen het ruiken wan-
neer een vrouwelijke zwarte weduwe honger heeft 
en hij risico loopt om opgegeten te worden. Vervol-
gens zal hij dit vrouwtje ontlopen.

Net als bij bidsprinkhanen en de zwarte weduwe 
is bij octopussen het vrouwtje een stuk groter dan 
het mannetje en heeft het vrouwtje de neiging het 
mannetje te doden na de paring. Mannelijke oc-
topussen paren door middel van een tentakel die 
speciaal gebruikt wordt voor het paren en waar het 
sperma uitkomt. Deze tentakel heet de hectocotylus. 
Sommige octopussen kunnen letterlijk op een arm-
lengte afstand van het vrouwtje paren. Verschillende 
mannelijke soorten octopussen strekken deze hecto-
cotylus zover mogelijk uit om te voorkomen dat het 
vrouwtje haar tentakels om hem heen kan slaan om 
hem vervolgens te laten stikken.

Onderzoekers van het Monterey Bay Aquarium 
Research Institute in California hebben ooit twee 
octopussen zien paren in Indonesië. Na ongeveer 15 
minuten sloeg het vrouwtje twee tentakels om het 
mannetje heen en enkele minuten later was het man-
netje dood. Het vrouwtje nam het levenloze lichaam 
van het mannetje vervolgens mee naar haar schuil-
plaats om hem -waarschijnlijk- op te eten. Andere 
onderzoekers hebben een grote vrouwelijke octopus 
zien paren in Micronesië met een kleiner mannetje. 
Het mannetje paarde 12 keer met haar en toen hij 
het een 13e keer wilde proberen, wurgde ze hem en 
at hem gedurende de volgende twee dagen op.

fascinerende vrouwen in het dierenrijk

Geld lijkt op vet.
Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde 
plaatsen.
    
In al onze ijver om sportief te blijven
parkeren we onze auto toch zo dicht mogelijk bij de 
sporthal.

Alle paddestoelen zijn eetbaar.
Weliswaar zijn er paddestoelen die je maar een keer 
kunt eten.
    
Op een dag vind je de vrouw van je leven
en dan ben je al getrouwd, natuurlijk.

Als je een keus moet maken en je doet het niet,
is dat op zich een keus.

Een atoomoorlog heeft ook zijn voordelen.
Volgens deskundigen zou die maar acht uur duren.

“Geef mij maar een joint,”
 zei de goudvis. “Dan word ik haai.”

Als je neus 180 graden gedraaid zat,
zou je bij regenval verdrinken.
    
Elke getrouwde man weet waarom ze aan orkanen 
vrouwennamen geven.

Vreemd gaan is met het goede been
uit het verkeerde bed stappen.
    
Vriend:
iemand die tijdens je leven je zegt wat anderen na je 
dood vertellen.
    
   

De natuur is een wonder.
Een miljoen jaar geleden wist nog niemand dat de 
mensen een bril zouden dragen en toch staan onze 
oren op de goede plaats.

‘s Avonds zijn we dus terug thuis.
Elk huisje heeft z’n kruisje,
elk meisje heeft haar muisje,
elke jongen heeft iets hangen
om dat meisje mee te vangen!

“Verdomme” vloekt de koffie,
“ik sta hier al 5 min. heet en niemand die mij pakt.
“Had dat dan gezegd” zegt de thee,
“ik sta hier al 5 min. te trekken”.

Wees vriendelijk tegen uw kinderen,
zij kiezen later uw tehuis.

Het enige plezierige aan je eigen fouten is
dat je er soms anderen gelukkig mee maakt.
    
Mooie meisjes zijn net eekhoorntjes...
ze vallen voor alle eikels.

Ik was een mooie baby.
Maar in het ziekenhuis hebben ze mij verwisseld.

ZINNEN



¿SERIEUS!?                       6februari 2022

Sprenkel  paprikapoeder erover 
en voeg de olijven toe. Laat alles 
even goed doorwarmen. Giet in 
een ovenschaal , verkruimel de 
bacon erover en gebruik de ach-
terkant van je lepel  om kuiltjes 
te maken. Breek de eieren in de 
kuiltjes.

Bak ca. 12 min. in de oven op 
225 graden, tot de eieren gaar 
zijn.

Kook de aardappel stukjes in 
licht gezouten water in 10 min. 
beetgaar. Bak het spek uit, en 
laat dit uitlekken op keukenpa-
pier.

Voeg de olie aan het spekvet 
toe en fruit hier de uien en de 
paprika stukjes in aan. Doe er de 
knoflook en de tomaten stukjes 
bij en laat dit 10 min. pruttelen.

Giet de aardappels af en voeg  
toe aan de groenten mix. 

Bereiding

Ontbijt van de maand: Spaanse ontbijtschotel

Serveren:
Garneer met peterselie en serveer er lekker grof 
bruin brood bij!

Ingrediënten, 4 personen.

700 g aardappelen in stukjes
50 g knapperig gebakken 
spek
1 rode paprika in stukjes
2 fijn gesneden tomaten
1 gesnipperde ui
2 fijngehakte teentjes knof-
look
10 zwarte olijven in ringen
3 eieren
2 el olie
1 tl paprikapoeder
1 el fijn gesneden peterselie
naar smaak peper - zout

Absolute Media Worldwide S.L.

Bent u opzoek naar Nederlandse TV, camera`s in of rond uw huis 
of een goede glasvezel internet verbinding aan de Costa del Sol?

Costa del Sol
Torremolinos (malaga)

Maurice (+34) 629 557 095
Myron (+34) 622 072 080

Costa Blanca
Benidorm (Alicante)

Inge (+34) 642 797 459
www. absolutemedia.es

Dan bent u aan het juiste adres!
Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in ontvangst van uw televisie en uw internet.

Avenida Palma de Mallorca 76 - local 3 Torremolinos  
T: 952 057 276 -  Myron 622 072 080 -  Maurice 629 557 095
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   Heeft u thuis nog oude rieten
   manden die alleen maar in de
   weg staan en waar u niets meer 
   mee doet? Maak een ander hier      
   dan blij mee! U kunt de manden
   afgeven bij Café de Babbelaar.

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

            Voor onze bar met 
 strandbediening zijn wij op zoek        
      naar medewerkers met een 
    positieve instelling en die dit  
    seizoen willen werken aan de
                Costa del Sol. 
    Spaanse taal is geen vereiste. 
   Stuur een mail met een foto en         
   wat informatie over jezelf naar:
        
        werk@het-trefpunt.com

APPARTEMENTENVERHUUR

SONRISA
www.appartementsonrisa.com

    
     Wilt u iets verkopen?
          Plaats het hier.

     Voor meer informatie:
           info@serieus.es
  
     

       
       Bent u naar iets op zoek?
               plaats het hier.

       
         Voor meer informatie:
                info@serieus.es

Casa
Gastrobar

iraM GGGwoonwoon
Thuis komenTThhuuiiss  kkoommeenn

Calle carmen 18  La Carihuela

ManD ‘Online     
Leuke opgemaakte manden voor iedere gelegenheid

mandonlinecarihuela@gmail.com
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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

Blij verrast was ik toen ik 5 
april j.l. werd uitgenodigd de 
volgende dag als gast mee te 
gaan met de crew van de Carib-
bean Beach Club die het jaar-
lijkse personeelsuitje hadden. 
Om 15: 00 uur verzamelen bij 
de Eurobar, al waar de alco-
holische versnaperingen reeds 
rijkelijk vloeiden. 
Met twee taxi busjes vertrokken 
wij, in vrolijke stemming, rich-
ting de kartbaan achter Plaza 
Major. Vanzelfsprekend ging 
daar het zuipfestijn verder, ech-
ter helaas, was daar alleen bier 
en wijn verkrijgbaar, goed voor 
de hele crew maar helaas niet 
voor ondergetekende. Gelukkig 
zijn er twee redsters in de nood, 
Doortje en Nicole lopen naar de 
Mercadona in het winkelcen-
trum en komen terug met een 
fles russische aardappeldrank 
en ik kan dus gezellig mee 
slobberen. Na de kartwedstrijd, 
gewonnen door Mouro, is het 
tijd om een hapje te gaan eten.

Personeelsuitje

Ze besluiten naar een Brazili-
aans restaurant te gaan en ik 
volg gedwee. De hoeveelheid 
voedsel die je daar voorge-
schoteld krijgt is immens en 
overheerlijk, ik denk tot 1 mei 
voldoende gegeten te hebben. 
Na het dessert en de koffie, 
uiteraard Irish, met drie taxi’s 
terug naar ons vertrekpunt, de 
Eurobar. En ja hoor, wederom 
zuipen als ketellappers. Tijd om 
m’n mandje op te zoeken, maar 
niet voor ik iedereen van de 
Caribbean Beach Club hartelijk 
heb bedankt voor de topdag. 
Nogmaals dank allen.

De Dorpsgek.

Dorpsgek

ZATERDAG

7 mei

16:00 UUR

BEACHBAR        LA CABRITA

BINGO

P. DE MARITIMO, NET VOORBIJ DE ROTS

&
AMUSEMENT

21 mei
&

De man heeft de WAPENS ontdekt en heeft de JACHT uitgevonden,
De vrouw heeft de JACHT ontdekt en heeft de PELSJAS uitgevonden.

De man heeft de KLEUREN ontdekt en heeft de SCHILDERKUNST uitge-
vonden,
De vrouw heeft de SCHILDERKUNST ontdekt en heeft de MAQUILLAGE 
uitgevonden.

De man heeft de WOORDEN ontdekt en heeft de CONVERSATIE uitge-
vonden,
De vrouw heeft de CONVERSATIE ontdekt en heeft de RODDEL uitgevon-
den.

De man heeft het SPEL ontdekt en heeft de SPEELKAARTEN uitgevonden,
De vrouw heeft de SPEELKAARTEN ontdekt en heeft de HEKSERIJ uitge-
vonden.

De man heeft de LANDBOUW ontdekt en heeft het VOEDSEL uitgevon-
den,
De vrouw heeft het VOEDSEL ontdekt en heeft het DIEET uitgevonden.

De man heeft de VRIENDSCHAP ontdekt en heeft de LIEFDE uitgevonden,
De vrouw heeft de LIEFDE ontdekt en heeft het HUWELIJK uitgevonden.

De man heeft de VROUWEN ontdekt en heeft de SEX uitgevonden,
De vrouw heeft de SEX ontdekt en heeft de HOOFDPIJN uitgevonden.

De man heeft de RUILHANDEL ontdekt en heeft het GELD uitgevonden,
De vrouw heeft het GELD ontdekt ... en toen is alles naar de kloten gegaan.

DE MAN EN DE VROUW ONTDEKKEN

INGEZONDEN
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14 mei: Vandaag in 1643 wordt Lodewijk XIV, 
alias de Zonnekoning, gekroond tot koning van 
Frankrijk.
15 mei: Vandaag is de internationale dag van het 
gezin.
16 mei: 23 jaar na de eerste man bereikt van-
daag in 1975 de Japanse Junko Tabei als eerste 
vrouw de top van de Mount Everest.
17 mei:Het is vandaag werelddag voor de tele-
communicatie.
18 mei: Vandaag is de dag van het schaap.
19 mei: Vannacht wordt de heksennacht gevierd.
20 mei: Het is vandaag Annie M.G. Schmidt-
dag.
21 mei: Het is vandaag de werelddag voor cul-
turele diversiteit, dialoog en ontwikkeling.
22 mei: Pac-man werd voor het eerst uitgebracht 
als arcadespel op 22 mei 1980.
23 mei: Vandaag in 1568 verslaan de troepen 
van Willem van Oranje de spanjaarden in de slag 
bij Heiligerlee. Het is vandaag de Internationale 
dag van de schildpad.
24 mei: Vandaag in  2001 bereikt de 15-jarige 
Sherpa Temba Tsheri als jongste mens ooit de 
top van de Mount Everest. 
De eerste keer dat in Rotterdam een marathon 
werd gelopen was op 24 mei 1908. 
Het eerste Eurovisiesongfestival was op 24 Mei 
1956 met Zwitserland als winnaar.
25 mei: Vandaag in 2011 wordt de laatste uit-
zending van Oprah Winfrey’s talkshow uitge-
zonden.
26 mei: Vandaag in 1938 legt Adolf Hitler de 
eerste steen van wat nu de Volkswagenfabriek in 
Wolfsburg is.
27 mei: Vandaag in 2006 wordt het van het 
NS-Station Amersfoort Vathorst geopend bij de 
gelijknamige vinexwijk.
Geen vinexwijk, maar een wereldstad. Vandaag 
in 1703 sticht Tsaar Peter de Grote Sint-Peters-
burg.
28 mei: In 1932 werd op 28 mei om 13:02 uur 
de Afsluitdijk geopend.
29 mei: Vandaag in 1953 bereiken de Nieuw 
Zeelander Edmund Hillary en de Nepalese Sher-
pa Tenzing Norgay als eerste mensen de top van 
de Mount Everest.
30 mei: Het is vandaag Fiets naar je Werk Dag.
31 mei: Het is vandaag de werelddag tegen 
tabak.
Vandaag in 1952 opent de Efteling. Bij opening 
bedroeg de entree 0,36 cent.

  DE MEI 

We stellen ons regel-
matig de vraag welke 
dag is het vandaag? 
Iedere dag wordt er 
wel ergens ter wereld 
iets bijzonders gevierd 
of is er ooit iets bij-
zonders gebeurd. Hier 
vind je het overzicht 
van de maand mei.

1 mei: Het is vandaag de internationale dag van 
de arbeid. In 2011 viel de internationale dag van 
de arbeid op een zondag…
2 mei: Vandaag in 1986 bereikte de radioactieve 
wolk vanuit Tsjernobyl Nederland.Vandaag in 
1983 werd het World Wide Web (www) opge-
richt
3 mei: Het is vandaag de Internationale Dag van 
de Persvrijheid.
4 mei: Het is vandaag, naast dodenherdenking, 
ook International Firefighters’ Day. En ook de 
Internationale dag van de lach
5 mei: Naast Bevrijdingsdag is het vandaag ook 
de sterfdag van Napoleon Bonaparte. Vandaag is 
de internationale dag van de vroedvrouw.
6 mei: Het is vandaag de Internationale Anti 
Dieet Dag! Vandaag in 1840 worden de eerste 
postzegels ter wereld uitgegeven. Het is vandaag 
de Internationale Bellenblaasdag
7 mei: Ludwig van Beethoven dirigeert, hoewel 
doof, de eerste uitvoering van zijn Negende 
Symfonie.
8 mei: Deze ochtend in 2013 waren er om 10:34 
uur 13.000 tweets per minuut over Sir Alex 
Ferguson.
9 mei: Het is vandaag Europadag, oftewel de 
Dag van Europa.
10 mei: Vandaag in 1932 werd het Wilhelmus 
officieel geregistreerd als Nederlands volkslied. 
In 2013 vierde men in Mexico vandaag moeder-
dag.
11 mei: Het is vandaag de eerste dag van de IJs-
heiligen. Vandaag in 1997 werd Garri Kasparov 
verslagen door een computer.
12 mei: Vandaag in 1965 stort de Russische 
maanlander Luna 5 te pletter op de maan. Het is 
vandaag Goth dag. Het is vandaag de Internatio-
nale Dag van de Verpleging. Het is vandaag ook 
Wereld ME-dag.
13 mei: Vandaag in 2011 was het vrijdag de 
dertiende.

   

BBeeaacchh  bbaarr

LLaa  CCaabbrriittaa
nneett  vvoooorrbbiijj  ddee  rroottss

PPaasseeoo  MMaarriittiimmoo  1111  ppttaa  1122
2299662200  TToorrrreemmoolliinnooss

D & D
Grand café

Januari iedere vrijdag Stampot 6,50.-
                        maandag Bier en wijn actie

                             Open vanaf 17.00 u. tot ?
zaterdag en zondag gesloten

                        Februari gesloten

Friet van Piet, La Carihuela
De Calle Decano Higueras De Castillo 66

Torremolinos, Malága

VOLG ONS OP:

VAN TOEN
EN NU
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Ieder zichzelf respecterende wandelaar heeft 
tegenwoordig een stappenteller. Gewoon een appje 
downloaden op je smartphone en klaar is Kees.
Nog even een aantal dingen ingeven zoals je 
lichaamslengte en je gewicht. Toevallig zijn dat 
precies dezelfde waardes die je nodig hebt om je 
BMI uit te rekenen.
 
Afgelopen weekend maakten we een uitgebreide 
wandeling, gewapend met een stappenteller. Ik was 
de enige die “puur natuur” liep. Zonder smartp-
hone en dus ook zonder stappenteller. Gewoon je 
voeten één voor één vooruit plaatsen en die hande-
lingen gaan bij mij al jaren naar volle tevredenheid.
 
Na afloop van de wandeling werden de drie “uit-
slagen” vergeleken. Het resultaat was bedroevend. 
Dat het aantal stappen varieert per deelnemer, ja, 
dat kan ik nog billijken. De één neemt nou eenmaal 
grotere passen dan de ander. Maar dat het aantal 
gewandelde kilometers varieerde van 6,1 tot 9,3 is 
niet te verklaren. We hebben allemaal dezelfde rou-
te gelopen. Stonden de apps niet goed afgesteld? In 
elk geval heeft het vertrouwen in zo’n apparaatje 
bij mij een behoorlijke deuk opgelopen.
 
Mijn partner is blij met 6000 stappen per wande-
ling. Zo heeft hij dat ingesteld. Na afloop van een 
wandeling is de smartphone-app soms ontevreden 
“Helaas slechts 83% van het streeftotaal” of juist 
zeer tevreden “U heeft vandaag 127% behaald!!”
Ik heb een paar keer, na een wandeling van hem, 
mijn rekenmachientje tevoorschijn gehaald en 
de afstand gedeeld door het aantal stappen. Een 
verrassend resultaat. Mijn partner neemt stappen 
van 71 centimeter. Best wel groot. Ik heb thuis 
twee lineaaltjes, ééntje van 40 cm en ééntje van 30 
cm achter elkaar gelegd en dan is de stapgrootte 
indrukwekkend te noemen.

De 
Anonieme

Verteller

Nieuw fenomeen de stappenteller.

? ?? ? Langs de snelweg staat een vangrail, 
een fiets heeft trappers en boeven zitten 
in de gevangenis. Toch? Nee dus. Deze 
woorden gebruik je altijd verkeerd. Dus 
jij denkt dat je weet hoe de dingen om 
je heen écht heten? Na het lezen van 
dit artikel ben je daar waarschijnlijk 
niet meer zo zeker van. Experts noemen 
dingen vaak heel anders dan leken. Tijd 
om de - volgens hen - werkelijke bena-
mingen van deze dingen te leren.

Bushokje
De meeste mensen zullen wel weten dat een 
bushokje eigenlijk abri heet. Maar bushokje 
wint voorlopig nog de populariteitsprijs. Abri 
komt trouwens van abriter, Frans voor be-
schutten.

Cellulitis
Heb je een bobbelig sinaasappelhuidje, dan 
heet dat cellulite. Cellulitis is een bacteriële 
infectie van onderhuids bindweefsel.

Trappers
Een fiets heeft trappers, toch? Welnee, zal elke 
fietsenmaker je vertellen. Een fiets heeft peda-
len. En daar trappen we mee.

Vangrail
Geen enkele medewerker van Rijkswaterstaat 
zal het woord vangrail gebruiken. In het we-
genjargon heet het een geleiderail.

Kogelvrij
In de volksmond hebben we het over kogel-
vrij. Maar de makers van de beschermende 
vesten en helmen houden het op kogelwerend. 
Logisch ook, als je er even over nadenkt.

Mondkapje
In de zorg heet het al heel lang een mondneus-
masker, want ook je neus wordt ermee bedekt. 
Maar voor het gemak hebben we er mondkap-
je van gemaakt.

Put
In de straat of in het trottoir zit een put. Dat 
denken we tenminste. In werkelijkheid bedoe-
len we een kolk. 

Regenpijp
In de bouw zeggen ze hemelwaterafvoer.

Zebrapad
We weten allemaal heel goed dat het eigenlijk 
voetgangersoversteekplaats is. Maar ja.

Stopcontact
Nee hoor, het is wandcontactdoos.

Duikboot
De Koninklijke Marine heeft geen duikboten 
maar onderzeeboten. Onderzeeërs mag even-
tueel ook.

EHBO
Dat is even schrikken: je schoonmoeder belt 
om te zeggen dat ze ‘op de EHBO ligt’. Bij 
de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het 
ziekenhuis zijn ze daar wel aan gewend.

Gevangenis
Bij de g in het telefoonboek zul je tevergeefs 
naar een gevangenis zoeken. Veroordeelde 
criminelen gaan naar een penitentiaire inrich-
ting. Wie in voorlopige hechtenis zit, verblijft 
in een huis van bewaring.

Kaft
Een schrift heeft een kaft. Een boek heeft een 
omslag (of een band).

Strafblad
Geen jurist heeft het over een strafblad. De 
correcte term is uittreksel justitiële documen-
tatie. Dat klinkt ook wat omslachtig, vandaar 
dat het in het strafrechtwereldje doorgaans 
gaat over documentatie.

Wagon
In de begintijd van de spoorwegen spraken 
mensen nog over een wagon. Het woord is af-
geleid uit het Frans. Maar al heel lang spreekt 
iedereen in de treinwereld over een rijtuig als 
er mensen in worden vervoerd.

Wieken
Een windturbine heeft geen wieken maar 
rotorbladen. Een klassieke windmolen heeft 
wel wieken.

Rijbaan
Als mensen rijbaan zeggen, bedoelen ze 
meestal rijstrook. Een rijbaan bestaat uit een of 
meer rijstroken. Je rijdt dus niet op de ‘linker-
baan’ maar op de linkerrijstrook.

Roestvrij
Roestvrij staal? Volgens metaalexperts is het 
roestvast staal. In hun ogen is gewoon staal dat 
(nog) niet geroest is ook roestvrij.

Stoplicht
Bij een stoplicht stoppen we niet alleen. Het 
ding is bedoeld om verkeersstromen in goe-
de banen te leiden. Daarom is verkeerslicht 
een betere benaming. Het geheel van lichten, 
detectoren en kabels noem je een verkeersre-
gelinstallatie.

TOCH NET EVEN
IETS ANDERS
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Het tegeltje van 
de maand

We hebben weer volop zin in de 

een drankje bij 
Daar hoort uiteraard een

Onze lever is na de winter weer

maand mei

enigzins op peil

Het stroomt altijd door je lijf en is van levensbelang: bloed. Wat weet jij er-
van? Hoe ouder je wordt, hoe meer bloed je krijgt. Als baby heb je ongeveer 
350 milliliter bloed. Dat past in een frisdrankblikje. Volwassenen hebben 
ongeveer vijf liter bloed door hun lijf stromen.

Dat je duizelig wordt als je te snel opstaat, komt door de zwaartekracht.
Als je te snel opstaat, kan er tot wel 700 milliliter bloed uit je hoofd naar beneden stro-
men, puur door de zwaartekracht. Hierdoor kun je duizelig worden.

Witte bloedcellen zorgen voor de korstjes bij een wond.
Je bloed bestaat uit rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. De rode 
bloedcellen transporteren onder andere zuurstof door je lijf, witte bloedcellen zijn be-
langrijk voor je immuunsysteem en bloedplaatjes zorgen ervoor dat je wondjes een korst 
krijgen. Bloedplasma is de vloeistof waar al die cellen en plaatjes in ronddrijven.

De eerste publieke bloedtransfusie was in 1666.
Rond 1666 werd de eerste publieke bloedtransfusie gegeven. Het bloed werd met een 
slangetje direct van de ene naar de andere hond overgeheveld. De donorhond overleed.

De bloedgroepen werden in 1901 ontdekt.
Het eerste menselijke proefkonijn die een bloedtransfusie overleefde was een net beval-
len vrouw in 1818. Pas in 1901 ontdekten wetenschappers dat er zoiets als bloedgroepen 
bestonden. Daarmee werd in één klap duidelijk waarom de ene bloedtransfusie werkte 
en de andere fataal afliep.

De meest voorkomende bloedgroep in Nederland is O.
Je bloedgroep wordt bepaald door eiwitten die aan de rode bloedcellen 
blijven kleven. Heb je bloedgroep A? Dan heb je eiwit A op je rode 
bloedcellen zitten. Bij bloedgroep O heb je geen eiwitten op je rode 
bloedcellen. 

Bij een bloedtransfusie is de resusfactor belangrijk.
Bij een transfusie zijn niet alleen de eiwitten maar ook de resusfactor 
belangrijk. Ben je resuspositief dan krijg je een + bij je doelgroep 
en bij resusnegatief uiteraard een -. Wie bloedgroep 0- heeft kan aan 
iedereen bloed geven. Slechts 7,65% van de bevolking heeft deze 
bloedgroep.

Er bestaan meerdere kleuren bloed.
Bij bloed denk je waarschijnlijk meteen aan de kleur rood. Mensen-
bloed is inderdaad rood, maar wist je dat een bloedzuiger groen bloed 
heeft? En kreeften en spinnen blauw bloed hebben?

Er zijn 35 donaties nodig om een mensenleven te redden.
Per jaar wordt er in Nederland ongeveer 724.000 keer per jaar bloed 
gedoneerd en bewerkt door Sanquin bloedvoorziening. Bloeddonors 
geven gemiddeld 1,5 keer bloed per jaar. 35 donaties redden één men-
senleven.

Bloed doneren is erg belangrijk.
De kans is heel groot dat jij iemand kent die ook ooit bloed nodig 
heeft gehad, of die in de toekomst nog bloed nodig gaat hebben. Eén 
op de vier mensen heeft bloed nodig in zijn of haar leven.

Er is een theorie ontwikkeld die wereldwijde volksverhuizingen in 
verband brengt met specifieke bloedgroepen en eetpatronen. Je kent 
de jagers-verzamelaars (bloedgroep O) vast nog wel uit de geschiede-
nislessen. Zij leefden met name van de jacht. Daarnaast waren noten, 
zaden en vruchten een goede vervanger als het jagen niks opleverde. 
De jagers en verzamelaars met bloedgroep O hadden een ander voe-
dingspatroon dan de later in Europa neergestreken agrariërs (bloed-
groep A). Deze groep leefde vooral van landbouw en is daarom meer 
vegetarisch georiënteerd. Je bloedgroep past zich dus als het ware aan 
op de veranderingen in je leefomgeving. Na O en A ontstond bloed-
groep B, die te vinden is het Oosten, richting India en Pakistan. Deze 
nomaden zijn nóg sterker vegetarisch georiënteerd en hebben dus weer 
wat anders op hun bord liggen. Het nakomertje, bloedgroep AB, is een 
mengeling van A en B en wordt gekenmerkt door een mix van eigen-
schappen en voedingsgewoonten.

De meest voorkomende bloedgroep in Nederland 
is bloedgroep O (47%), daarna volgt bloedgroep 
A (42%). De bloedgroepen die minder vaak voor-
komen zijn bloedgroep B (8%) en AB (3%).

BLOEDERIG

Dit hoort nu eenmaal bij onze
bourgondische levenststijl
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Geboren in de jaren 1940- 1980 , of sommigen 
(die nog taaier zijn) nog iets vroeger.
Die nog meer onze kluit Aardetrouw zijn.....

Wij waren de sterken uit de jaren ‘50... 60... 70
Vooreerst hebben wij een normale geboorte over-
leefd, met moeders die rookten, en of dronken
gedurende hun zwangerschap. Zij namen aspirines, 
aten vinaigrettesaus, mayonaise en desserten en zij 
werden niet getest op suikerziekte of cholesterol.
En na dat trauma werden wij op onze buik te slapen 
gelegd in kinderbedden geverfd met mooie blinkende 
loodverf.

Er waren geen kindersloten op de deuren en als wij 
met de fiets reden hadden wij basketbalpetten op en 
geen helmen. Als baby of kind reden wij mee
op de schoot van moeder in auto’s zonder gordels,
noch kinderstoelen of opblaasbare kussens. 
In de bak van een camionnette zitten, of op het paard 
van Boer Zutter, op een zonnige dag, was altijd een 
belevenis en iets héél speciaals. Wij dronken put-
water of water van de kraan en geen water uit een 
plastic fles. 

Wij aten taartjes, wit brood, echte boter, spek met 
eieren en beukennootjes en walnoten die al op de 
grond lagen. Wij dronken warme chocolademelk met 
echte suiker erin. We hadden geen last van obesitas. 
WAAROM ? Omdat wij steeds buiten speelden. 
Daarom!! Wij verlieten de woning ’s morgens vroeg 
om naar school te FIETSEN (er waren toen geen 
moeders die ons met de auto even konden brengen), 
of om heel de dag te spelen in de frisse lucht en dit 
op voorwaarde dat we ‘s avonds bij donker thuis 
waren (of als de straatverlichting begon te branden).

Onze ouders wisten helemaal niet waar we uithingen. 
We hadden geen gsm maar we hadden ook Dutroux 
nog niet meegemaakt.

We hadden “vuile kleren om te spelen” en “scho-
ne kleren” om op bezoek te gaan. Wij hadden uren 
nodig om ons speelgerief zelf te maken. Wij hadden 
geen Playstations, Nintendos, X-box, iPod enz.
Er waren geen videospelen, geen 150 tv kanalen, 
geen videofilms of Dvd’s geen stereoketens.
Voor 18 uur keek je alleen naar het ‘testbeeld’
Er waren geen computers of internet.WIJ HADDEN 
NOG VRIENDEN en wij gingen naar buiten om 
met hen te spelen. Wij vielen uit bomen, sneden ons, 
braken af en toe een arm, been of een tand.

We gingen appels en peren “plukken” en er wa-
ren daar geen gerechtelijke vervolgingen voor, om 
iemand daarvoor de schuld te geven. Als we dan 
toch gepakt werden, dan kregen we een pak slaag en 
thuis hielden wij wijselijk onze mond. Wij kregen 
voor onze 12de verjaardag een grote fiets, speelden 
met stokken als degen, een deksel van de vuilbak 
als schild, katapulten, slingers, boog en rieten pijlen 
met vooraan een grote nagel...We maakten van oude 
messen, goede werpmessen en oefenden ons op een 
boomstam of een oude vogelpikdoel uit het café.
Ondanks dat men ons vertelde dat wij ons ogen kon-
den verliezen of ons gingen kwetsen met die dingen
hebben wij dat allemaal overleefd.

Wij reden met de fiets of gingen te voet
tot aan de woning van een vriend en gingen gewoon
langs achter binnen. Wij waren er van harte welkom 
en schoven soms mee aan tafel voor het middagmaal.
Het idee dat onze ouders ons uit de gevangenis
dienden te halen, was absurd, dat bestond gewoon 
niet. Zij waren Met en Voor de wet, en Met de lera-
ren. Als we op school een straf kregen,
kregen we thuis nog eens extra straf erbij!

Onze generaties hebben enkele van de beste onder-
nemers, denkers en uitvinders van alle tijden en van 
heel de wereld voortgebracht. Deze jaren brachten 
een explosie van nieuwigheden en nieuwe ideeën. 
Wij hadden de vrijheid om te proberen, de schrik 
voor het falen, het succes en de verantwoordelijkheid
die er mee gepaard ging. Wij hebben geleerd om dat 
te beheersen en om daar mee om te gaan.

Als U één van hen bent?
PROFICIAT!

Misschien wilt U dit delen met anderen
die het geluk hebben gehad groot te worden
voor dat de advocaten en politici
alles kwamen regelen en reglementeren?
Wat was het leven mooi, simpel en helder.
Soms wat ruw maar klaar en duidelijk
maar mét regels en wat waren we gelukkig!

INGEZONDEN
Die goede

oude tijd!
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HUISARTSEN 
J.O. Landman, Torremolinos.
Tel: 952 388 872 
voor spoed Tel: 606 93 98 12 
Frank Buster, Torremolinos.
Tel: 952 473 170 of 608 658 338
Dr. Bernadette Veeger, El Morche
Tel: 952 53 20 65
Dr. Frank Buster, Mijas
Tel: 952 47 31 70
Dr. Henri Guemal, Fuengirola
Tel: 952 46 19 92
Medisch Centrum Alhaurin - Dr. Ch. M van 
Meer, Benalmádena
Tel: 950 59 72 30
Dr. Rik Heymans, Coín
Tel: 952 52 67 75
Dr. Bernadette Veeger, El Morche
Tel: 952 53 20 65

TANDARTS 
Snezana Kools, Torremolinos.
Tel: 661 470 111
Clínica Dental MonteBlanco, Mijas
Tel: 952 47 59 72
Dr. Wouter Teng, Marbella
Tel: 952 82 73 92
Clinica NorDental, Fuengirola
Tel: 952 58 35 95
Clínica Mosdental, Fuengirola
Tel: 952 47 83 08

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

GYNAECOLOGIE & 
VERLOSKUNDE
Ziekenhuis La Serranía Nefrologi (Ronda), 
Capuchinos
Tel: 951 06 50 01
Vithas Xanit Ziekenhuis Limonar, Málaga
Tel: 952 22 92 27
Vithas Xanit Ziekenhuis, Benalmádena
Tel: 952 36 71 90
Medisch Centrum, Fuengirola
Tel: 952 47 67 40

APOTHEKEN (24 UUR OPEN) 
U kunt de dichtsbijzijnde apotheek het 
beste vinden via Google Maps. 
In de lijst van Google staat vermeld of 
deze apotheek 12 of  24 uur open is.
(Google Maps: farmacia 24 horas)

FYSIOTHERAPIE
Mireille Rinchard, Marbella
Tel: 607 15 30 25
Fysiotherapie Holandesa, Nerja
Tel: 952 52 68 81
Stanley Groot, Mijas
Tel: 952 93 39 75
Mariëlle de Bruin,Mijas
Tel: 670 66 39 10
Robina v/d Berge, Marbella
Tel: 639 92 62 28

ZIEKENHUIZEN
Vithas Xanit Ziekenhuis - Benalmádena
Tel: 952 36 71 90
Ziekenhuis La Serranía Nefrologia,   Ronda
Tel: 951 06 50 01
Medisch Centrum, Fuengirola
Tel: 952 47 67 40
Vithas Xanit Ziekenhuis Limonar, Málaga
Tel: 952 22 92 27

MOND & KAAK CHIRURGIE
Medisch Centrum, Fuengirola
Tel: 952 47 67 40
Vithas Xanit Ziekenhuis, Benalmádena
Tel: 952 36 71 90
Vithas Xanit Ziekenhuis Limonar, Málaga
Tel: 952 22 92 27

THUISZORG
Anneke Verhoeff, Benalmádena
Tel: 952 56 21 07
Jet Scholts, Neja
Tel: 0031 6 34 203 090
Bep van de Bremer, Málaga
Tel: 687 48 72 91

NOODNUMMERS
Algemeen noodnummer: 112
Medisch noodnummer: 061
Brandweer: 080 of 085
Nationale politie: 091
Guardia Civil: 062
Plaatselijke politie: 092 (noodgevallen)

OVERIGE NUMMERS
Urgente medische vragen: 902 505 061
Nederlandse Ambassade: 913 537 500
Belgische Ambassade: 915 776 300
24-uurs slotenmaker: 951 440 006
Kustwacht: 900 202 202
Huiselijk geweld en misbruik: 016
Burgerbescherming: 952 126 650
Rode Kruis: 902 222 292
Uitvaartbegeleiding: 690 341 198

Postkantoor, Correos: 902 197 197 Vliegveld 
Málaga: 952 048 484
Busstation Málaga: 952 350 061
Treinstation Málaga: 952 128 079

VERKEER/ONDERWEG
Verkeer, Tráfico: 900 123 505
Reale Seguros: 902 365 240
Generali: 911 123 240
Mapfre: 902 448 844

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 voetbalsta-
dion-feria terrein.
Dinsdag:
Fuengirola, feria terrein nabij los Boliches.
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 Aquapark 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, Torremolinos
M123 Churriana, Torremolinos, Benalmádena 
Costa, Plaza Mayor, Ikea.
L1 Gaat naar de markt in Torremolinos.

Handige telefoonnummers en informatie
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Het universum is daarvan een gevolg. 
Daarin heeft het wel iets weg van het 
creationisme waarin God de wereld 
en de mens schiep. Met “het leven” in 
de rol van God, de scheppende macht 
achter alles dat is. Het gevolg van 
deze manier van denken, is dat het 
stoffelijke (lichamen) sterven, maar 
dat leven (bewustzijn) blijft voortbe-
staan.

De wereld is een simulatie. Heb je 
The Matrix gezien? Dan ben je be-
kend met de theorie dat het hele leven 
in feite een simulatie is. Onze echte 
lichamen bevinden zich ergens in 
tanks, beheerd door een superieur ras 
dat ons al generaties lang onderdrukt 
en uitbuit. Niet dat we daar veel last 
van hebben. Wij liggen namelijk in 
een soort eeuwigdurend coma, terwijl 
we ons niet bestaande lichaam met 
veel moeite uit een niet bestaand bed 
slepen om naar een niet bestaande 
baan te gaan. 

Deze gezellige theorie werd u ge-
bracht door de filosoof Arthur Scho-
penhauer. In het verlengde hiervan 
denken sommige mensen dat het be-
wustzijn een soort computer program-
ma is, geprogrammeerd om onze dood 
te laten samenvallen met het einde 
van het programma. Gelukkig hebben 
we volgens deze mensen dan weer 
wel meerdere levens, om de game des 
levens telkens weer opnieuw op te 
starten. In de meest duistere variant 
zijn we juist al dood. Maar wat er dan 
bij je nieuwe dood in dit gesimuleerde 
leven gebeurt is niet duidelijk. Het is 
dus ook moeilijk te zeggen of dit een 
goed of slecht iets is. 

Voldoende blikken op wat we nog niet 
kunnen zien dus. Wat denk jij? Geloof 
je dat de dood het einde is, of denk je 
dat we voortbestaan? En als wat dan? 
In wat voor wereld?

Is er een leven na de dood? Het 
is een vraag die veel mensen 
bezighoudt. En dat is niet zo gek. 
Want er is één ding dat ons alle-
maal gelijk, en gek maakt in dit 
leven, en dat is de zekerheid dat 
er ooit een einde aan komt. Van-
af het moment dat we geboren 
werden, zijn we begonnen met 
doodgaan. De gedachte dat alles 
daarmee ophoudt, is voor veel mensen 
moeilijk te accepteren. Je werkt om in 
leven te blijven, iets op te bouwen, je 
te ontwikkelen. Maar waar doe je het 
op de lange termijn allemaal voor als 
er niets is na je laatste adem? Daarom 
hebben mensen altijd nagedacht over 
wat er na de dood kan komen. Ze 
hebben hun best gedaan om de dood, 
en daarmee het leven, meer betekenis 
te geven. In de lange geschiedenis van 
de mensheid heeft dat voor interes-
sante en ronduit bizarre theorieën 
gezorgd. 

Is er leven na de dood? Volgens mij 
is het de verkeerde vraag. Als er 
namelijk iets na de dood komt, dan is 
het per definitie niet zoiets als leven. 
Het leven is wat we doen op aarde. 
In ons stoffelijke lichaam. Dus is er 
leven na de dood? Nee, want de dood 
maakt een einde aan het leven. Dat 
is wat de dood doet. En dat is waar 
het hele leven naartoe beweegt. Maar 
dat wil niet zeggen dat er na de dood 
geen deel van ons kan voortbestaan. 
Een heel andere manier van bestaan 
dan “leven”.  Maar wat er volgt op 
de dood, leven is het niet. Of toch? 
Volgens sommige theorieën leef je 
inderdaad “gewoon” door na je dood, 
maar niet op de manier die we ons in 
de westerse wereld meestal voorstel-
len wanneer we het over het leven na 
de dood hebben. Experts zijn er nog 
niet uit. Is de dood het einde, of sim-
pelweg een nieuw begin? We weten 
het gewoon niet, omdat het buiten de 
blik van onze wetenschap valt! 

Bijna doodervaringen doen veel men-
sen geloven dat er in ieder geval “iets” 
is nadat je sterft. Een bijna dooder-
varing doet zich voor als iemand, je 
raadt het niet, bijna overlijdt, maar 
op het laatste moment wordt gere-
animeerd. Mensen die zo’n ervaring 
hebben gehad, beschrijven een lange 
tunnel met aan het eind een fel licht.

Veel van hen vertellen hoe ze vlak 
voor het bereiken van dat licht werden 
teruggestuurd door een overleden ge-
liefde. “Het is nog niet jouw tijd”, kre-
gen ze te horen. Voor de hemelpoorten 
weggerukt? Of is er iets anders aan de 
hand? 

Spirituele leiders, neurochirurgen en 
wetenschappers zijn het er niet over 
eens. We zullen het zelf moeten ont-
dekken. En is de onzekerheid in feite 
niet beter dan er voor je dood al achter 
komen dat er helemaal niets is? Soms 
is in onwetendheid leven zo gek nog 
niet. In de tussentijd heeft de interesse 
in dit onderwerp gezorgd voor talloze 
interessante theorieën. De opvallend-
ste staan hier voor je op een rijtje. 
Enjoy, en pick your favorite! 

Reïncarnatie: we beginnen gewoon 
opnieuw. Hindoes geloven in reïncar-
natie. Dat houdt in dat je essentie, je 
ziel zeg maar, na het einde van je hui-
dige leven, opnieuw geboren wordt in 
een ander levend organisme. Daarbij 
geloven Hindoes in een bijzonder lan-
ge reeks van reïncarnaties. Je kunt wel 
miljoenen levens doorlopen, als plant, 
dier of mens, tot je uiteindelijk klaar 
bent.Ook boeddhisten geloven in reïn-
carnatie. Voor hen liggen na de dood 
zes mogelijkheden klaar. Ze kunnen 
reïncarneren als god, halfgod, mens, 
dier of hongerige geest. In het ergste 
geval komen ze in de hel terecht. 
Iemand die in zijn voorbije leven een 
goed persoon is geweest, kan rekenen 
op één van de eerste drie opties.

Anderen geloven dat het leven direct 
na je dood gereset wordt. De Nietz-
sche: de eeuwige terugkering. Nietz-
sche vraagt ons voor te stellen dat er 
op een dag een demon naar ons toe 
komt. Die demon vertelt: “Zeg, dat le-
ven dat je nu leidt. Dat zul je tot in de 
eeuwigheid der tijden telkens opnieuw 
beleven. Precies zoals dit leven is. 
Ieder detail, alle pijn en geluk zullen 
identiek zijn”. 

Hoe zou je reageren? Zou je wanhoop 
op de grond storten of juist tranen 
van geluk huilen? Nietzsche geloof-
de, waarschijnlijk, niet echt dat zo’n 
soort harde reset is wat er gebeurt na 
de dood. Het is vooral een interessant 
gedachte experiment om te ontdekken 
hoe we omgaan met gebeurtenissen in 
ons leven. En natuurlijk hoe tevreden 
we zijn met het leven dat we leiden.

Spiritisme! Wat er achterblijft Het spi-
ritisme gaat ervan uit dat na de dood 
van ons lichaam, een essentie voort 
bestaat. Die essentie staat ook wel 
bekend als onze ziel. Er wordt kortom 
onderscheid gemaakt tussen een stof-
felijk lichaam, en een onstoffelijk (niet 
tastbaar lichaam). Dat onstoffelijke 
deel komt als het ware vrij wanneer 
het stoffelijke lichaam van vlees en 
bloed sterft. Vervolgens bestaat dat 
onstoffelijke deel voort als een geest 
of spook. 

Plato is één van de grootste filosofen 
van de klassieke tijd. Zoals een ware 
filosoof betaamt, heeft ook hij natuur-
lijk nagedacht over het leven na de 
dood. Plato geloofde dat na de dood, 
de ziel van de overledene werden 
beoordeeld. Goede zielen werden naar 
het eiland van de gezegenden geleid. 
Kwade zielen werden gestraft.

De farao’s van Egypte. Voor een farao 
was de dood maar tijdelijk. Niets om 
wakker van te liggen, maar wel iets 
om je goed op voor te bereiden. Na 
de dood volgde namelijk een tweede 
leven. En daar wilde de farao een 
vliegende start in maken. Juist omdat 
de dood niet definitief was, zorgde 
een farao ervoor dat zijn lichaam na 
overlijden goed bewaard werd. Dat 
gebeurde door mummificatie. Door 
alle organen te verwijderen, de huid te 
balsemen en het lichaam in doeken te 
wikkelen, bleef het lichaam in goede 
staat voor het tweede leven. Een leven 
waarin je klaarblijkelijk geen herse-
nen, hart en longen meer nodig had. 
Dus of het echt een leven na de dood 
is?

De biocentrische theorie is een beetje 
kwantum, dat wil zeggen: het is de 
theorie waar sommige kwantum fysici 
in geloven. Volgens hen creëert leven 
het universum, in plaats van anders-
om. In de kip en het ei van universum 
en leven was er dus eerst het leven. 

Leven na de dood!
¿Of toch niet?

de dood
niets om 
wakker

liggen
van te

miljoenen
levens 

doorlopen

voor de
hemelpoort
weggerukt
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Te groot, te klein, te krom: acht precaire pie-
melproblemen. De meeste mannen zijn geze-
gend met een ‘gemiddeld’ geslachtsorgaan. 
Maar er kan ook van alles aan mankeren. 
Wat als je kleine grote vriend buiten de norm 
valt?

Hij blijft staan
Een erectie is fijn, maar niet wanneer er geen sprake 
is van seksuele opwinding en al helemaal niet wan-
neer hij uren duurt. En dat is precies wat er gebeurt 
bij priapisme: dan staat de penis fier overeind en is 
hij niet meer tot bedaren te brengen. De zwellicha-
men in de penis hebben zich volgezogen met bloed 
en weigeren vervolgens leeg te stromen.Priapisme is 
vernoemd naar Priapus, een figuur uit de Grieks-Ro-
meinse mythologie met een enorme penis. Het kan 
een bijverschijnsel zijn van ziekten als leukemie en 
sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloed-
cellen). Maar je kunt het ook oplopen wanneer je 
injecties tegen erectiestoornissen krijgt, antidepressi-
va slikt of lustopwekkende middelen gebruikt. Het is 
pijnlijk en vooral ook gênant. Als priapisme te lang 
duurt, kan de penis inwendig worden beschadigd 
doordat er zuurstoftekort gaat heersen in de zwelli-
chamen. In dat geval kan je priapisme-penis weleens 
de laatste erectie zijn die je krijgt. Het is dus zaak 
tijdig naar de dokter te gaan.

Hij wordt overgeslagen
Bij een zaadlozing kan je sperma maar één kant 
op, zou je denken. Maar nee dus. Normaal sluit de 
blaashals, de ‘uitgang’ van de blaas, zich automatisch 
wanneer je klaarkomt. Als dat niet afdoende gebeurt, 
kan sperma ook langs die weg verdwijnen. Met als 
gevolg dat er wel een orgasme wordt gevoeld maar 
de normale zaadlozing niet veel voorstelt of zelfs uit-
blijft. Het sperma is dus de andere kant op geschoten, 
de blaas in. Retrograde ejaculatie heet dat. Je blaas-
afsluiting kan zijn aangetast doordat je in die regio-
nen bent geopereerd, bijvoorbeeld aan de prostaat. 
Of wanneer je een neurologische aandoening hebt of 
suikerziekte. Dat je sperma daadwerkelijk langs die 
weg verdwijnt, is alleen vast te stellen door de urine 
te onderzoeken. Retrograde zaadlozingen helemaal 
verhelpen is lastig: zowel operaties als medicijnen 
hebben meestal onvoldoende effect.

Hij is lelijk
De wetenschap (of alleen al de gedachte) dat je penis 
niet het fraaiste exemplaar op aarde is, kan tot fikse 
frustraties leiden. En waar klachten zijn, is al gauw 
een nieuwe aandoening: Penile Dysmorphic Disor-
der, ofwel PDD. Psychiater David Veale van King’s 
College in Londen is erin gespecialiseerd. Patiënten 
die Veale in 2014 onderzocht, bleken gemiddeld 
vaker te zijn gepest, vooral over de omvang van hun 
genitaliën. De proefpersonen met PDD bleken ook 
daadwerkelijk kleinere penissen te hebben: ze waren 
gemiddeld twee centimeter korter dan die van de 
anderen. Maar dat was alleen in slappe toestand. Hun 
erectie was even groot. Of even klein, zoals PDD’ers 
zelf zouden zeggen. 

Hij is met z’n tweeën Dat is schrikken: heb je net een 
jongetje ter wereld gebracht, blijkt hij twee penissen 
te hebben. Diphallia heet het verschijnsel. Het is een 
aangeboren afwijking die voorkomt bij een op de 
5,5 miljoen geboorten. In de medische literatuur zijn 
er maar zo’n honderd gevallen bekend; de oudste 
dateert uit 1609. Er zijn allerlei gradaties: van een 
kleine ‘bij-penis’ (die vaak operatief wordt verwij-
derd) tot een gelijkwaardig penisduo waar alles op en 
aan zit. Er zijn gevallen bekend van volwassenen met 
diphallia van wie beide penissen tegelijk in erectie 
kunnen komen en ook nog tegelijk ejaculeren. Een 
kind met diphallia wordt doorgaans op jonge leeftijd 
‘geholpen’ aan zijn afwijking.

Hij is krom
Een beetje krom is niet erg. Maar als hij heel erg 
krom is, en dat is bij een paar procent van de man-
nen het geval, dan kan dat komen door de ziekte van 
Peyronie. Daarbij heeft zich bindweefsel gevormd in 
een zwellichaam. De oorzaak is niet precies bekend. 
Het gevolg is dat niet de hele penis gelijkmatig mee 
rekt wanneer er sprake is van opwinding.
De onnatuurlijk ogende bocht die dat oplevert is 
voor de eigenaar doorgaans een bron van schaamte. 
Daarom zullen er heel wat mannen met de ziekte van 
Peyronie (vernoemd naar de hofarts van Lodewijk 
XV, die de aandoening beschreef) rondlopen die zich 
nog niet bij de dokter hebben gemeld. En dat zijn dan 
vooral mannen van boven de veertig, want dan pas 
openbaart de aandoening zich. Veel kan de dokter er 
niet aan doen. Opereren kan, maar het blijft behel-
pen. Meestal wordt er alleen ingegrepen wanneer 
seks met een bochtje echt onmogelijk is geworden.

Hij wordt gestolen
Als het koud is, krimpt hij een beetje. Dat is niet iets 
om je zorgen om te maken. Maar stel nu eens dat je 
hem voelt krimpen terwijl je hardnekkige verhalen 
van anderen hebt gehoord dat er in de omtrek een 
besmettelijke aandoening heerst waarbij je penis zich 
terugtrekt in je lichaam. Wat dan? Er zijn landen in 
de wereld, vooral in Azië en Afrika, waar de vrees 
dat je penis wordt ‘gestolen’ (zo wordt het veronder-
stelde krimpen vaak genoemd) helemaal uit de klau-
wen kan lopen. Het kan dan wel een volksgeloof zijn 
dat nergens op is gebaseerd, maar mensen kunnen 
elkaar helemaal gek maken. En dus kennen we het 
genitaal retractiesyndroom, dat in Azië van oudsher 
‘koro’ wordt genoemd. De ernst van het fenomeen 
mag niet worden onderschat. Er zijn gevallen bekend 
waarbij iemand bij het kortstondig aanraken van een 
ander ‘iets’ voelde waardoor zijn geslachtsdelen ter 
plekke ineen slonken. Vervolgens ging het ‘slacht-
offer’ de ‘dader’ te lijf omdat hij vreesde in zijn 
mannelijkheid te zijn aangetast. Nu en dan mondt 
een gevalletje koro uit in een regelrechte massa-
hysterie, waarbij iedereen elkaar wantrouwt. In 1996 
en 1997 was er een ware epidemie in verschillende 
West-Afrikaanse landen. Mensen die ervan waren 
beschuldigd de penis van de ander te hebben ‘gesto-
len’ werden ter plekke gelyncht.

Hij is te klein
‘Te klein’ bestaat eigenlijk niet in de peniswereld. Er 
is geen wet- of regelgeving, dus het is allemaal een 
kwestie van perceptie. Behalve voor de 0,6 procent 
van de mannen die de pech hebben te leven met 
een micropenis: een penis die bij een volwassene in 
erectietoestand nog geen zeven centimeter bereikt. 
En dat kan toch wel wat praktische problemen ople-
veren. Seks met een heel kleine penis is lastig. Soms 
steekt hij maar net (of zelfs helemaal niet) uit boven 
de omringende huidplooien. Dat kan dan ook nog 
leiden tot plasproblemen en infecties. Er is niet heel 
veel te doen aan een micropenis. Hormoontherapie 
wil op jonge leeftijd soms nog wel helpen, maar zelfs 
met operaties valt er meestal niet meer dan een paar 
centimeter te winnen.

Hij is te groot
Er zijn bijzonder weinig mannen die hun penis te 
groot vinden. Om precies te zijn: 0,2 procent, blijkt 
uit onderzoek van de University of California uit 
2005. Uit de talloze studies die zijn gedaan naar 
de gemiddelde penislengte komt steeds dezelfde 
bandbreedte naar voren: de meeste penissen zijn (in 
opgewonden staat) tussen de 12 en 16 centimeter 
groot. En als je daar wat onder of boven zit, dan is er 
nog steeds niks aan de hand.
Maar hij kan ook echt te groot zijn. En dan komen 
we al snel uit bij Jonah Falcon, de Amerikaanse 
acteur en schrijver die in 1999 beroemd werd na een 
optreden in een documentaire over mannen en hun 
penis. Die van Jonah Falcon, zo vertelde Jonah Fal-
con, is in volle glorie 34 centimeter groot. In 2012 
werd Falcon staande gehouden bij de douane van het 
vliegveld van San Francisco vanwege een verdachte 
bobbel in zijn broek. Het bleek…nou ja, dat moge 
duidelijk zijn.

Nu even alle gekheid op een stokje (duh). Bij on-
derzoek door het Kenya Medical Research Institute 
onder 545 getrouwde stellen in 2014 kwam aan het 
licht dat de kans dat vrouwen vreemdgaan toenam 
met de omvang van het geslachtsdeel van hun man. 
Dat had te maken met de pijn die gepaard ging met 
de seks. Een vrouw verklaarde dat ze speciaal had 
gezocht naar een minnaar met een kleinere penis, 
omdat die haar tenminste wél genot kon schenken. 
Wie zojuist nog had willen ruilen met Jonah Falcon 
moet zich dus misschien nog maar even bedenken.

MANNEN DINGEN

Voor een internationale studie naar de 
gemiddelde lengte van de penis zijn 15.000 
mannelijke geslachtsdelen opgemeten. Aan 
de hand van de meetresultaten is nu vastge-
steld hoe lang de gemiddelde jongeheer in 
slappe en stijve toestand is. Daarmee is de 
eeuwige vraag ‘ben ik normaal?’ eindelijk 
wetenschappelijk beantwoord.

Slap: de gemiddelde man heeft een slappe 
penis van 9,16 centimeter lang, met een 
omtrek van 9,31 centimeter.
Stijf: in stijve toestand groeit de gemiddelde 
penis uit naar 13,12 centimeter, met een 
omtrek van 11,66 centimeter.



¿SERIEUS!?                     18Mei 2022

FOTO MOMENTJES



¿SERIEUS!?                     19Mei 2022

Column van

Peter Klomp 

Dat het weer in Spanje ook niet altijd van prach-
tige blauwe luchten en een stralende zon voorziet
hebben we de afgelopen maand kunnen ervaren. 
Wat een bagger is er uit de hemel gekomen. Het
Afrikaanse continent heeft behalve een voorraad-
je goudzoekers een berg rooie bagger over ons
uitgestort wat ik niet eerder heb meegemaakt. 
Twee keer achter elkaar de balkons en buitenboel
soppen, maar ik mag niet zeuren. Ik had vooral te 
doen met alle horeca en middenstanders die na
Corona moeten sappelen om de boel weer op de 
rail te krijgen en nu ook nog eens twee keer hun
hele boeltje schoon moesten maken.
Op een keer toen ik de afgelopen dagen terug 
naar huis liep hoorde ik plotseling een krekel 
tsjirpen. Ik wilde het ding zoeken maar kreeg 
het niet te pakken. Ik heb altijd al het eerste 
kievitsei willen vinden en dan aanbieden aan de 
koningin. Dat zag ik vroeger altijd op TV. De 
vinder kreeg een cadeautje en thee met bonbons 
van de koningin. Het is mij nooit gelukt omdat 
er in Crooswijk waar ik woonde verdomd weinig 
kieviten rondliepen, laat staan dat ze er een ei 
wilden leggen. Maar met die krekel dacht ik dit 
is m’n kans. Op naar de Spaanse koning en de 
eerste tsjirper van het jaar in z’n handen drukken. 
Natuurlijk zouden mij vele felicitaties, loftuitin-
gen, pannen vol paella en zeeën van wijn ten deel 
zijn gevallen, als ik die pestpleuriskrekel maar 
te pakken had gehad. Laatst bij het dobbelen bij 
Bianca dacht ik dat er een paar met paakgebek 
zaten. Die hadden het over kustenen en kucorona 
en nog wat van die leukigheden. Daar kan je wel 
lol mee hebben hoor. Dat brengt mij op het feit 
dat er hier in Spanje ook vrouwen zijn die 2 uur 
in 1 uur doorlullen. Ik dacht dat ik er hiervan af 
was, maar niets is minder waar. Zo jammer dat 
er minder stembandaandoeningen zijn dan dat er 
besmettingen van die kucorona zijn geweest. Ik 
heb het gevoel dat vrouwen er alleen maar meer 
door zijn gaan lullen. Die corona bedoel ik dan 
hé. By the way, waarschijnlijk zijn er net zoveel 
mannen die onafgebroken doorlullen maar die 
kun je een bier geven en zeggen dat ze hun
muil moeten houwen. De overwinteraars gaan 
langzaam maar zeker ook weer terug naar huis. 
Ik zal ze missen hoor. Hopelijk zie ik ze komen-
de winter weer in goede gezondheid terug. We 
gaan nu even de overgangsfase naar het vakantie-
seizoen in. Dan is Carihuela weer levendig, druk 
en warm. Ik kijk er naar uit, zin in lange warme 
avonden met een koel biertje en paakgebek.

Peter Klomp

Maart roert zijn staart…

4 DAGEN PER WEEK VAN 17:00 TOT 19:00 UUR

elke dag geopend van 09.00u. - 18.00u.
 Av. Carlota Alessandri 33

Sint Dracus op zijn ruivend snos.
steed rapvoets door het bonker dos.
Plots houden raar den puiter stil
geschrokken door een gauwe ril.
Is daar misschien een niel in zood,
besprongen door de Dille Koot?
Sint Dracus ijlt nu sloorspags voort
naar waar de kroodneet werd gehoord
en daar ontblouwt zich aan zijn vik
‘n scheeld, dat hem verschrijft van stik:
‘n mubbenschonster, groest en woot,
de auwe kluit, de blanden toot
en aan het roet der votsen ligt,
(de banden voor ‘t hang gezicht)
een vronkjouw, uiterschate moon,
haar tooft gehooid met kouden groon.
Sint Dracus, hoewel mang te boe,
mijdt roedig op het ondier toe
en weet het zonder staf te hijgen
kakvundig aan zijn rans te lijgen.
Nog vuugt het spammen, pomt een kroot,
dan krijgt het de gestade noot.
De vronkjouw uit een kreugdeveet

en grijpt Sint Dracus billend treet.
Hij zet haar voor zich op zijn ros
en brengt haar uit het bakendros
weer bij haar slader op het vot.
Daar hankt men dem, daar gankt men Dod.
‘Sint Dracus’ spreekt haar vader: ‘luister,’
doch Dracus is al weg in ‘t duister.
Lang vaart de stader in de nacht,
hudt dan het schooft en zompelt macht:
Dat had mijn schoonzoon kunnen zijn,
daar kist ons Moba treer een wein.

OMKEERGEDICHT
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POWER VROUWEN
We hebben allemaal weleens gehoord van 
bekende uitvinders zoals Galileo (de tele-
scoop), Karl Benz (de automobiel), Alexan-
der Graham Bell (de telefoon) en Benjamin 
Franklin (bifocale bril), maar weet je ook wie 
Grace Hopper en Stephanie Kwolek waren? 
Eén van deze vrouwen vond de eerste compiler voor 
programmeertaal uit, waardoor de wereld zeker is 
veranderd. De ander vond Kevlar uit: een materiaal 
vijf keer sterker dan staal, dat momenteel over de 
hele wereld gebruikt wordt om mensen voor kogels 
te beschermen! Dit zijn hele belangrijke uitvindingen 
geweest, maar geschiedenis heeft ons geleerd dat 
prestaties van vrouwen vaak over het hoofd gezien 
worden en onvoldoende lof ontvangen. Dit moet 
even recht gezet worden, door eens stil te staan bij 
enkele van de meest belangrijke ontdekkingen en 
uitvindingen gemaakt door vrouwen in de laatste 100 
jaar.

Marie Curie –Theorie van Radioactiviteit.
Marie Curie, een Poolse/Franse natuurkundige, was 
slechts 44 jaar oud toen ze de theorie van radioactivi-
teit ontwikkelde (een term die zij zelf bedacht; tech-
nieken voor het isoleren van radioactieve isotopen, 
en de ontdekking van twee elementen, polonium en 
radium (1898)). Ook won ze TWEE Nobel Prijzen 
voor haar bijdrage aan de wetenschap! Niet alleen 
was ze de eerste persoon in de geschiedenis die twee 
Nobel Prijzen won, ook is ze de enige in de hele 
geschiedenis die won in twee verschillende catego-
rieën!

                                                                 Marie Curie

Nancy Johnson – De Ijsmaker
In 1843 werd Nancy uit Philadelphia een van de 
meest belangrijkste vrouwen, nee, personen, uit 
de geschiedenis door een patent te krijgen op een 
ontwerp voor een handmatige ijsmaker, welke we tot 
op de dag van vandaag gebruiken! We kunnen niets 
anders zeggen dan: Dank je wel Nancy. Uit de grond 
van ons hart.

Maria Telkes – Het EERSTE huis dat 100% draait 
op zonne-energie. Deze Hongaarse wetenschapster is 
beroemd voor het creëren van de eerste thermo-elek-
trische stroom generator in 1947, voor het ontwerpen 
van het eerste zonne-verwarmingssysteem voor het 
Dover Sun House in Dover, Massachusetts, en voor 
het uitvinden van de eerste thermo-elektrische

Rosalind Franklin – DNA dubbele helix
Hoewel de uitvinding van de DNA dubbele helix 
vaak wordt toegeschreven aan Watson en Crick, die 
de Nobel Prijs voor de Fysiologie wonnen in 1962, 
hadden ze deze uitvinding eigenlijk niet mogen 
claimen. Ze hadden een theorie over de structuur 
van DNA, maar het was Rosalind Franklin wiens 
werk deze theorie bevestigde. Rosalind Franklin, een 
Britse fysioloog, was in 1952 de eerste persoon die 
een fotografisch beeld maakte van DNA, met een 
techniek die ze had aangescherpt: het observeren van 
moleculen door X-Ray diffractie (nee… wij hebben 
ook geen idee wat dat inhoudt, maak je geen zorgen).
Waarom ze hier nooit voor erkend is?! Er wordt ge-
zegd dat, zonder haar toestemming, een mannelijke 
collega van haar, Wilkins, haar foto aan haar concur-
renten Watson en Crick had laten zien, en de rest is, 
zoals ze in het Engels zeggen, his-story.

Maria Beasley – Het reddingsvlot
In 1882, besloot Maria Beasley uit de Verenigde 
Staten dat mensen niet meer zouden mogen sterven 
op zee

Stephanie Kwolek – Kevlar
Hoewel deze uitvinding van Amerikaanse scheikun-
dige Stephanie Kwolek in 1965 een ongelukje was, 
is het zeer geliefd! Dit materiaal, dat vijf keer sterker 
is dan staal, wordt gebruikt in fietsbanden, zeilboten, 
kogelvrije vesten, braadpannen, muziekinstrumenten 
en de constructie van gebouwen, dankzij de trek-
sterkte-tot-gewicht ratio (ja ja, ingewikkeld alle-
maal). Er is bijna niets waar Kevlar niet voor wordt 
gebruikt!

Shirley Jackson – Onderzoek dat leidde tot de uitvin-
ding van alles dat telecommunicatie is. De theore-
tisch natuurkundige was een van de eerste donkere 
vrouwen die een Ph.D. verdiende aan de Massa-
chusetts Institute of Technology in 1973. Terwijl 
ze werkte in het Bell Laboratorium, deed ze baan-
brekend wetenschappelijk onderzoek naar sub-ato-
mische deeltjes. Dit stelde anderen in staat om de 
draagbare fax, toetstelefoon, zonnecellen, optische 
glasvezelkabels en de techniek achter wisselgesprek-
ken en nummerweergave uit te vinden. Stel je eens 
voor wat je allemaal had moeten missen zonder deze 
geweldige vrouw!

koelkast in 1953 door de principes van thermo-elek-
triciteit te benutten… Dat is nog eens girl power!

                                                                Maria Telkes

Ann Tsukamoto – Stamcel isolatie
In 1991 werd deze enorme en complexe uitvinding 
gedaan in de Verenigde Staten. De mogelijkheid om 
stamcellen te isoleren is cruciaal geweest voor me-
dische vooruitgang op het gebied van kanker. Men 
hoopt dat deze uitvinding op een dag zal leiden tot 
genezing van deze en vele andere ziekten.

Grace Hopper – Computer Programmering
De in de Verenigde Staten geboren Grace Hopper en 
Howard Aiken ontwierpen in 1949 Harvards eerste 
Mark I-computer, een vijf ton wegende, ruimte-vul-
lende machine. Hopper vond een compiler uit die 
geschreven taal vertaalde in computercode, en ze 
bedacht de woorden “bug” en “debugging” toen ze 
motten van het apparaat verwijderde (wie had dat 
gedacht!?). Nu, sluit je ogen even en probeer je voor 
te stellen hoe de wereld eruit zou zien zonder de uit-
vinding van het programmeren. Bijna prehistorisch, 
nietwaar?

Elizabeth Magie – Monopoly
Nu we het toch hebben over de tijd vóór computers, 
geen jeugdherinneringen zouden compleet zijn zon-
der terug te kunnen denken aan de strijd die je met je 
broertje had omdat hij van de bank stal, of de frustra-
tie omdat je niet op START terecht kwam….
In 1904 kreeg Magie het originele patent op het spel 
‘Het Huisbazen Spel’. Het was een kritiek op de 
onrechtvaardigheden die voortkwamen uit het onge-
remde kapitalisme. 

                          

Ironisch genoeg 
echter, werd het 
spel gestolen door 
ene Charles Darrow 
die het in 1935 aan 
de Parker Brothers 
verkocht. Het lukte 
het bedrijf wel om 
Elizabeth Magie op 
te sporen, maar ze 
boden haar slechts 
$500 aan voor haar 
uitvinding!

Elizabeth Magie

Heel goed na-
tuurlijk. Mensen 
hadden al eeuwen 
over de zeeën 
genavigeerd, maar 
tot op dat moment 
hadden ze nog geen 
effectief product 
dat hen kon redden 
in een noodsituatie. 
Dankzij Maria, zijn 
al duizenden levens 
gered!

Maria Beasley


