
Afhaalmenu 

 

vrijdag 11 september 
 

Stamppot rauwe andijvie spekjes en worst 
+ toetje 

 
€ 7,50 

 
 

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

 
 
 

andaag niet 
 

andaag erschijnt er geen stukje. Ik heb er gewoon geen zin in. Dat gebeurt niet aak maar 

andaag is zo’n dag. Nou merk ik ook nog dat de fee het niet doet op de labtop. Dat wordt dus 

helemaal niks. Dan kun je wel proberen om dan maar geen woorden met een fee te tikken maar 

dat ergt weer teeel denkwerk. Ik dacht maar zo, het is niet erplicht om iets onder het menu te 

schrijen dus moet u het deze week maar oor één keer zonder doen. Je zult maar beleven, hé 

het doet het weer. Ik wou zeggen, je zult maar beleven dat de éé het niet doet. Dan wordt het 

helemaal abracadabra. Zo’n vee valt nog wel mee. Die vee lees je er zo bij in. Nu kan ik nog 

wel even die eerste vee’s er in zetten maar dan gelooft u mij niet dus ik laat het even zo. Nu zal 

de wakkere lezer wel even opmerken dat de vee van vrijdag 11 september er toch ook staat, 

maar die stond er nog van vorige week. Dus… Volgende week zal ik beter mijn best doen opdat 

er weer eens iets zinnigs staat op dit A viertje. Onzin is er al genoeg in de wereld. Voor die 

kletspraat ben ik ook helemaal niet in de stemming. Daar heeft iedereen toch wel eens last 

van? Het is beslist geen depressieve bui of zo mocht u dat denken. Najaarsmoeheid kunnen we 

ook niet van spreken want het najaar is amper begonnen. Eigenlijk wel een beetje aan vakantie 

toe maar dat komt er al snel van dus dat geeft dan toch wel weer een prettig gevoel. Daar kan 

het ook niet aan liggen. Ik heb er gewoon geen zin in. Dat is het, en niet meer en niet minder. 

Dan rest het enige zinvolle op dit briefje; Het vrijdagmenu, waar het toch uiteindelijk allemaal 

om gaat. Aarzel niet om het menu te bestellen. Daar wordt het heus niet beter van. Excuses 

dan maar. Volgende week beter.  

 

Nog wel even vermelden dat het culturele seizoen is begonnen. Afgelopen zaterdag hadden we 

onze culturele uitdag die volledig in het water is gevallen en vandaag over twee weken komt de 

echte opening van het muziekseizoen met een optreden van Ralph de Jongh. Vrijdag 25 

september dus. Dan kan ik u ook nog melden dat de voorstelling Mijn Tweede van Marcel 

Hensema op woensdag 18 november is uitverkocht. Hierover berichtte ons het NNT. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


