Afhaalmenu
14 januari 2022
Portie erwtensoep voor twee personen + roggebrood en spek
€ 10,00
(bestellen voor 15.30 afhalen tussen 17.00 en 19.00 uur)
Tel. 0593 52 32 88

Unlockup
Wat het tegenovergestelde van lockdown is weet ik niet maar unlockup komt aardig in de goede
richting. Zo’n unlockup zitten we allemaal op te wachten behalve de rest van Europa. Daar
hebben ze allang unlock ge-upt. We zijn het zat om voor een griepgolf de deuren te moeten
sluiten. Dat was vroeger wel even wat anders. Dan ging het leven gewoon door terwijl de
grieperigen gewoon even gingen uitgriepen. Best vervelend maar het was niet anders. Sinds de
omikron de overhand heeft is de coronagriep niet meer dan een gewone griep maar dan
misschien met net even wat andere symptomen. De vaccinaties en boosterprikken hebben de
aantallen besmettingen behoorlijk doen oplopen. Terwijl het tegenovergestelde de bedoeling
was. Leuter niet langer en gooi het land weer open. Deze laatste zin is bestemd voor onze
landsbestuurders die volgens mij iets teveel zitten te leuteren onderhand. Op dit moment staat
de teller bij de bank op min € 12.607,29. Ik mag tot € 15.000,00 euro in het rood staan. Eind
van de maand moeten de huur en de lonen weer worden betaald. Zit met smart te wachten op
de jaarlijkse bonus van Heineken. Anders wordt het wel heel knijp. Die bonus is door al die
lockdowns nog niet eens de helft van de normale bonus. Ik weet zeker dat nog veel meer
ondernemers er nog beroerder voor staan.
Zo’n actie van de ondernemers die in hun hemd voor het gemeentehuis gingen staan was
aardig. “In hun hemd gezet door de overheid.” Als deze lockdown niet wordt opgeheven dan
moeten we met z’n allen naar het Binnenhof om aldaar poedelnaakt voor het ministerie te
protesteren. “Uitgekleed door de overheid.” Dat zullen ze toch te allen tijde willen voorkomen.
PS. Het is nu donderdagmiddag en er is weer eens gelekt bij de overheid. Daar blinken ze ook
in uit daar in Den Haag. De horeca is weer eens de klos.
Unlock up en snel een beetje!! (ook de horeca)

