
Afhaalmenu 

 

vrijdag 1 mei 2015 
 

Stamppot andijvie met wat spekjes, gehaktbal 
en een toetje 

 
€ 7,50 

 
 
 

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

 
 
 

Mei 
 

In Europa is 1 mei in bijna alle landen een officiële feestdag, maar niet in Nederland. Zelfs 

de mensen die het hardst werken in Nederland doen er niets aan. Het gemeentehuis is 

gewoon open vandaag. Toch hebben ze een lang weekend want volgende week maandag 

en dinsdag is het gemeentehuis wel gesloten. Wij ondernemers trekken ons ook niets aan 

van de Dag van de Arbeid en doen alsof er niets aan de hand is. Gewoon open die zaak. 

Wel zijn wij ook een extra dagje vrij. Volgende week dinsdag. Alle winkels in het centrum 

zijn op 5 mei gesloten. Wel is het zaak om de dag ervoor wel open te gaan vanwege de 

grote jaarmarkt. Dat hebben we er graag voor over. De maand mei is toch wel één van de 

mooiste maanden in het jaar. Zo niet de mooiste. Alles komt tot bloei en in mei leggen alle 

vogels een ei met als gevolg dat die dan weer uitgebroed worden en dan komen er weer 

babyvogels die de strijd met de elementen moeten leren aangaan. Zelfs de band Van Dik 

Hout heeft er een liedje over gemaakt. “Het is zo stil in mei.”  In mei fleurt iedereen 

helemaal op. Op een enkeling na. Die zal daar wel z’n reden voor hebben. Want het is niet 

allemaal koek en ei. Ook niet in mei. Toch worden het alleen maar betere tijden zo met de 

zomer in aantocht. Geniet er maar van want het is zo weer kerst.  

Het ontluiken der natuur is geheel gratis en dat is niet duur.  

En wel hierom heeft de kok een lekker stamppotje andijvie voor u in petto.  

Verder geen commentaar. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


