
Afhaalmenu 

 

vrijdag 1 maart 2019 
 

Spaghetti Bolognese met een toetje 

€ 7,50 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 

Roos 

 

Het is vandaag een bijzondere dag. Volgend jaar wordt deze dag een dag uitgesteld. Dan 

valt 1 maart op 29 februari. Dat duurt nog een jaar. Het is maar de vraag of ik er dan nog 

ben. Als je ouder wordt dan hou je hier toch rekening mee. Helemaal als je de 

zelfafnametest in de brievenbus hebt gekregen. Dit al voor de tweede keer in een paar 

jaar tijd. Voor de wat jongeren onder ons, de zelfafnametest is om te testen of er bloed in 

de ontlasting zit. (poep) Dit kan duiden op darmkanker. In 2015 was dit zonder test 

aanwezig in mijn ontlasting. Naar de dokter. Naar het ziekenhuis. Doodsbenauwd dat het 

mis was. Ik zal u de details van het onderzoek besparen maar er zijn twee grote gesteelde 

poliepen uit mijn dikke darm verwijderd die vervolgens naar het laboratorium zijn gestuurd 

om te onderzoeken op kwaadaardigheid. Voor het onderzoek aan had ik een vakantie 

geboekt om toch nog een keer met mijn naasten waaronder, één kleindochter, een 

vakantie te vieren. Ik vreesde echt met grote vrezen. Ik dacht dat het einde nabij was. Een 

week na het onderzoek kreeg ik de uitslag. Niks aan de hand. Ik denk, dan kan die 

vakantie wel geannuleerd worden. Toen ik als reden opgaf dat ik niks mankeerde kreeg ik 

niets vergoed van de annuleringsverzekering. Toen zijn we dus toch maar gegaan en ik 

kan u vertellen dat het fantastisch was. Maar goed, nu moet ik voor de tweede keer de 

zelfafnametest doen. Met de eerste test, twee jaar geleden, was alles in orde. Hoe zo’n 

zelfafnametest in zijn werk gaat kan ik maar beter niet hier vermelden want er moet 

tenslotte ook nog een vrijdagmenu besteld worden. Ik heb geen klachten op dit moment 

maar je weet het maar nooit. Je moet er niet aan denken. Waarom is het bij veel mensen 

wel goed mis en bij mij niet? Je bent een keer aan de beurt. Het blijft toch altijd spannend. 

Ik heb de test nog niet gedaan maar dat zal ik het komende weekend gaan doen. Staafje 

stront in de koker om vervolgens in een soort van plastic envelop op te sturen naar 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker te Nieuwegein. Dan wachten op de uitslag. 

Onzekerheid maakt zich van mij meester. Ik wil er zo graag nog heel lang bij zijn op deze 

heerlijk verwarmde aarde. Helemaal nu afgelopen dinsdag mijn derde kleinkind ter wereld 

is gekomen. Ik wil ook Roos zo graag zien opgroeien. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


