
Afhaalmenu 

 

vrijdag 13 februari 2015 
 

Nasi met saté en een gebakken eitje 
en een toetje 

 
€ 7,50 

 
 
 

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

 
 

Ruilen 

 
Vorige week heb ik het er al even over gehad. We gaan weer een dag de winkel ruilen. 

Klerenwinkelmeneer of mevrouw gaat een dag in de vishandelwinkel staan en omgekeerd. De 

supermarkt uitbater gaat een dag op het reisbureau zitten en andersom. Dit ruilen hoeft natuurlijk 

niet alleen met collega winkeliers. Je zou eventueel ook een dag kunnen ruilen met de tandarts of 

dominee. Wat dacht u van een dag ruilen met de wijkagent of psychiater van Duurzaam Verblijf. 

Ziet u het al voor u. De schoenenverkoper gaat een dag voor kapper spelen. Bij sommige ruilingen 

zal er wel eerst even geoefend moeten worden. Je kunt niet zomaar een kies trekken. Als u met de 

dominee ruilt dan moet u op zondag werken want dat is de dag des Heeren. Ook kun je niet 

zomaar een klant knippen. Voor je het weet heb je een los oor in je handen. Misschien is het toch 

beter om het gewoon onder de winkeliers te houden. Dat voorkomt een boel ongelukken.  

Al is een dagje met de burgemeester ruilen wel heel aantrekkelijk. Burgemeester een dag in de 

keuken of bediening in de Cerck en één van de uitbaters van de Cerck op de gemeentelijke troon. 

Dan is in één dag de OZB voor ondernemers afgeschaft, bij wijze van spreken. Vissalon Meppelink 

en Kaphandel Sonja om maar een voorbeeld te noemen. De vorige winkelruil is alweer enkele 

jaren geleden (2009?) maar was wel een groot succes. Ten eerste is het heel leerzaam om eens 

bij een ander achter de toonbank te kijken. Ten tweede het kost vrijwel niets en ten derde; het 

levert ook nog eens de nodige publiciteit op. U kunt ook aanbiedingen over en weer doen. Dat liep 

de vorige ook goed. Enkele winkeliers hebben zich reeds aangemeld. De ruildag is gepland op 

donderdag 4 juni aanstaande. Mathijs Mulder, Jumbo, en schrijver van dit stukje, de Cerck, gaan 

de deelnemers te zijner tijd bijeenroepen om de details te bespreken en in overleg de ruilingen 

regelen. U kunt zich opgeven bij de Cerck of bij Mathijs Mulder van de Jumbo. 

U doet toch ook mee? 

 

U kunt nog reserveren voor het bierdiner op zaterdag 21 februari. Dit wordt een zesgangen diner 

met zeer smakelijke biertjes die perfect passen bij de te eten spijzen. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


