Afhaalmenu
vrijdag 13 december 2013

Sukadelapje met aardappelpuree en rode kool + toetje
€ 8,00
Erwtensoep met roggebrood en spek
€ 5,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Limerick
Zo tijdens die donkere dagen voor kerst zit je wel eens wat te lezen. Nu had ik nog een
jaargang van de Panorama 1939 thuis liggen. Ooit geërfd van mijn grootvader Hendrik de
Jonge. U weet wel, die de bakkerij aan de Paltz in 1928 is gestart. Toen heette de Paltz
nog Stationsstraat. Maar goed, ik stuit tijdens het lezen op een advertentie van Buisman
GS. Ik weet niet of dit nog bestaat maar dit gebruikten ze vroeger om de koffie aan te
sterken of zo. Surrogaat koffie dus. In die tijd was het nog normaal dat de vrouw des
huizes voor de koffie zorgde en manlief met de pantoffels aan de krant zat te lezen. Met
een limerick werd de vrouw terechtgewezen. Een limerick kent de rijmvorm aa,bb,a. Er
was eens een slager in Petten/ Wiens vrouw niet goed koffie kon zetten/ Hij gaf haar de
les/ Neem toch Buisman GS/ Anders maak ik met jou korte metten. Als je dat leest dan ga
je zelf ook limericks bedenken. Er was eens een man in Beilen/ Die van een Beiler Kontje
heel erg moest kwijlen/ U mag het gerust weten/ Nadat hij een kontje had gegeten/ Moest
men de vloer dweilen. Er was eens een man uit Hijken/ Die kwam op een dag in Beilen
kijken/ Zonder wat te kopen/ Ging hij naar de Esweg lopen/ Om daar tegen de dikke boom
aan te zeiken. Er was eens en dominee uit Abbekerk/ Die zat door de week zonder werk/
Hij wilde niet gaan vloeken / Dus ging hij maar eens zoeken/ Nu leest hij de bijbel in de
Cerck. Zo nu bent u aan de beurt. Ik zie graag uw limerick tegemoet zodat we volgende
week ook weer wat in dit briefje kunnen plaatsen.
Vandaag de kerstmarkt met eindelijk eens goed weer. Na afloop kunt u terecht in de Cerck
waar de band Close Call een kerstconcert geeft. Aanvang 21.30 uur. Tweede kerstdag
kunt u nog terecht in de Cerck voor het kerstdiner vanaf 17.00 uur. Derde kerstdag 27
december komt Ants in the Pants weer het oudejaarsconcert geven.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

