Afhaalmenu
vrijdag 11 december 2020

9 oliebollen
€ 5,00 (op = op)
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Aftellen

Zoals de zaken er nu voor staan kunnen we rustig stellen dat de horeca niet als hoofdschuldige
kan worden aangemerkt voor het aantal coronabesmettingen. Sinds alle restaurants en
dergelijke dicht zijn is het aantal besmettingen alleen maar toegenomen. Vandaag, gisteren dus
als u dit leest, bijna negenduizend. Het loopt per dag op. Bijzonder is het dat in China, waar het
virus vandaan komt aldus de wetenschap, het leven weer zo goed als normaal is. Wij zitten er
nog mee. Hoelang nog? Er komt geen einde aan. Ik ben niet van de complottheorieën maar je
zult er haast wat van denken. Wellicht hebben ze daar de Covid 20 al weer klaarliggen. Zal toch
niet?
Enig lichtpuntje, voor mij althans, is dat het nog slechts vier dagen, tien uren, nul minuten en vijf
seconden duurt voordat ik de sleutel van mijn nieuwe woning krijg. Inmiddels is dit alweer
teruggelopen tot vier dagen, negen uren, acht en vijftig minuten en tien seconden. Schiet lekker
op. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Daar komt bij dat de caravan, waar ik de nachten nu
nog in door breng, dinsdag ook weg kan. Staat op Marktplaats. Zo goed als nieuw. Vraagprijs
€ 1500,00. Hier valt over te onderhandelen. Eerst vandaag maar eens oliebollen bakken. Kijken
of ik het nog niet verleerd ben. U kunt ze voor een zacht prijsje afhalen vandaag. ( zie boven ) Ik
begin halverwege de middag met bakken. Met en zonder rozijnen. Tegen het oudjaar komen
hier nog appelflappen en beignets bij. Ik heb wel voor duizend euro moeten investeren voor die
oliebollenbakkerij maar met een beetje inzet verdien ik in ieder geval die investering weer terug.
Nog vier dagen, negen uren, veertig minuten en twintig seconden.
Prettig weekend!

