
Afhaalmenu 

 

vrijdag 10 maart 2017 
 

Pasta (vlindertjes) bolognese met toetje 
 

€ 7,00 
 
 

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

 
 
 

Bijzondere dag 

Vandaag is eigenlijk best een bijzondere dag. Helemaal omdat het ook nog eens vrijdag 

de tiende is. Het komt namelijk maar één keer per jaar voor dat 10 maart op een vrijdag 

valt. Vaak valt 10 maart niet eens op een vrijdag. Twee jaar geleden viel 10 maart op een 

dinsdag, vorig jaar op een donderdag en pas in 2023 zal 10 maart weer eens op een 

vrijdag vallen. Niet voor niets dat Prinses Beatrix en Prins Claus graag wilden trouwen op 

10 maart. Gewoon omdat dit zo’n bijzondere dag is. Ze trouwden in 1966 toen 10 maart op 

een donderdag viel. Ze wilden eigenlijk wel op een vrijdag trouwen maar konden geen jaar 

meer wachten. Een jaar daarvoor: “Op 10 maart 1965 maakte koningin Juliana in een 

korte verklaring voor radio en televisie vanaf paleis Soestdijk bekend dat het "voor ons, 

mijn man en mij, een grote vreugde is u de verloving aan te kondigen van onze dochter." 

Pieter en Margriet waren verloofd. Op 10 maart 1969 besloot NASA dat Armstrong de 

eerste mens op de Maan moest worden. Ook bijzonder. 20 juli dat jaar zette Armstrong als 

eerste mens een voet op de maan.  Vrijdag 10 maart 1876. Eerste succesvolle 

telefoongesprek: Alexander Graham Bell spreekt "Mr. Watson, come here, I want to see 

you." Wat hebben we veel te danken aan de uitvinder van de telefonie. Als u nu nog niet 

bent doordrongen van deze uitzonderlijke speciale dag 10 maart die ook nog eens op een 

vrijdag valt, dan moet dit u over de streep halen, Op 10 maart 1956 is er een bijzonder 

mens geboren die ik om privéredenen niet bij naam kan noemen . Al was dat dan wel op 

een zaterdag, want de vrijdag viel dat jaar op 9 maart. Op diezelfde dag zijn ook geboren. 

Wie kent hem niet, Larry Myricks de bekende Amerikaanse atleet en Jeroen Soer, de 

bekende Nederlandse radio DJ. Zes jaar later werd ook nog eens Brigitte Kaandorp 

geboren op een zaterdag want vrijdag viel weer eens op 9 maart. Dus vandaag vrijdag 10 

maart. U kunt er maar beter wel even bij stilstaan en dan het menu van vandaag bestellen. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Telefonie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell

