
Afhaalmenu 

 

vrijdag 12 juni 2015 
 

Nasi met saté en gebakken eitje 

met verse meloen na 
 

€ 7,50 
 
 

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

 
 
 

De langste dag? Vergeet het maar. 
 

Vorige week vrijdag, tropisch warm. De dag er na meer dan tien graden kouder. Vandaag 

tropisch warm. Morgen weer veel kouder. Als dat zo doorgaat dan komt het allemaal goed. 

Volgende week vrijdag is het Midzomerfeest en dan hebben we eveneens een tropisch 

weertype nodig. Dan mag het de dag er na wel weer op een zeeklimaat lijken. Wat is er 

mooier dan de midzomer te vieren in zwoele omstandigheden. De op en af trend lijkt niet 

door te zetten. De 14 daagse verwachting geeft voor volgende week vrijdag een mager 

zesje aan. 18 graden boven nul. Dat dan wel weer. Met af en toe een buitje. Dat hebben 

wij dan weer. Maar hopen dat deze weertrend toch stand houdt. Dan is er niks aan de 

hand.  

Eigenlijk is midzomer helemaal geen midzomer. Het is het begin van de zomer. We vieren 

de langste dag en dat is ook niet op 19 juni maar dit jaar op 21 juni. De dag duurt maar 

liefst 16 uur en 31 minuten. Dan blijft er 7 uur en 29 minuten over. Een dag duurt 24 uur 

dus de langste dag is het niet. Er zit 16 uur en 31 minuten tussen zonsopgang en 

zonsondergang. Kom ik net tot een bijzondere ontdekking. Ik check even met de 

rekenmachine op de computer hoeveel 16 uur en 31 minuten plus 7 uur en 29 minuten is 

en dan kom ik uit op 23,6 uur. Reken het maar na. De langste dag blijkt in werkelijkheid 

dus de kortste dag te zijn. 16,31 plus 7,29 is 23,6. Niet meer en niet minder. Heel 

bijzonder.  

 

Volgende week vrijdag Midzomerfeest met Groove Patrol aanvang 21.30 uur. Kom op tijd 

want de dagen gaan steeds sneller om. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


