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Meevallertje
Vandaag even weer in Beilen. Moet erwtensoep maken. Vandaag en morgen kan een ieder een
bak snert voor twee personen met roggebrood en spek afhalen voor slechts tien euro. Er is al
aardig wat besteld. Heb twintig liter gemaakt en als het moet dan maak ik vandaag nog een pan
vol. Ik ben hier aardig bedreven in geworden. Vandaag nog even een meevallertje vanuit
Duitsland. Ik kreeg een brief uit Stadt Köln met de mededeling dat ik op 6 september j.l. aldaar
28 km te hard heb gereden. Ze stuurden er keurig een foto van de auto bij en een foto van
mijzelf die ze uitvergroot hadden. Op die foto had ik nog een snor dus ik kan zeggen dat ik het
niet was want de snor is al een paar weken verdwenen. Zo’n meevaller laat je echter niet lopen.
Ik hoefde slechts € 108,50 te betalen. In Nederland had mij dit 380 euro gekost. Ik heb dus
mooi even 271,50 euro verdiend. Herzlichen dank. Dan heb ik nog een meevaller te melden.
Volgende week woensdagmiddag mag ik de winkelwagens van de Jumbo ontsmetten. Samen
met dochter Marloes die zich, vanwege de lockdown, ook de pleuris verveeld. Ik kan u
verzekeren dat er die middag niemand besmet zal raken door het gebruik van een winkelwagen
van de Jumbo. Ik neem dat werk zeer serieus. Mijn vorige baan van Jos van de Bruna ligt een
beetje op z’n gat. Ik ben nog wel aan het lezen maar het schiet niet echt op. Dit pak ik de
komende week wel weer op. We gaan er van uit dat we 15 december, onder speciale
voorwaarden, weer open kunnen. Het kan toch niet zo zijn dat we nog langer dicht moeten
blijven? Wat kost dat wel niet. We zullen het zien.
Prettig weekend!

