Afhaalmenu
vrijdag 14 juli 2017

Kipfilet met gebakken aardappelen, groente
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Internet
Kunnen we nog zonder internet? Het antwoord is ja. Daar kunnen we best zonder. Ook
zonder tv lukt prima. Ik zit thuis al bijna twee weken zonder dat alles. Het is goed te doen.
Vorige week maandag viel alles uit. De tv, internet en de huistelefoon. Nu wil het geval dat
ze de straat helemaal open hebben liggen. Er wordt een geheel nieuw wegdek gecreëerd.
Als het dan toch open ligt kun je net zo goed even de riolering en gasleidingen nakijken en
verversen. Aldus geschiedde. Het was me een paar dagen een spektakel van
graafmachines, bulldozers, spittende mannen en leidingleggers. Zowel riool als gas. Als
dan ineens alles uitvalt thuis dan denk je al gauw dat er iets geraakt is. Ik maar eens
vragen aan de heren. Nee, er was niets geraakt dan hadden ze het wel gemerkt. Dan
ziggo maar eens bellen. Ja er was inderdaad een storing en dat zou binnen drie uur
verholpen zijn. Na vier uur maar eens weer gebeld. Het was verholpen en ik moest even
de boel riezetten. Na een half uur geriezet te hebben kwam de mededeling dat de monteur
zou komen. De monteur kwam, zag en overwon niet. Hij constateerde via een meetdoos
dat er een kabel was geraakt. Het zou binnen drie werkdagen voor elkaar zijn. Dit werk
deed ziggo niet zelf. Daar moest een aannemer aan te pas komen. Een dag later belde de
aannemer met de mededeling dat ze er niet bij konden. Er moest eerst overlegt worden
met de straatmakerfirma. Ik zei dat het wel handig zou zijn dat ze de kabel gingen zoeken
voordat er asfalt was neergevlijd. Dit was geen lulkoek, aldus de aannemer. Tot op heden
nog niets vernomen van de kabelreparateur. Vanmorgen toen ik de woning verliet vertelde
mij een wegwerker dat het asfalt onderweg was. Ik zei dat hij rustig aan moest doen want
er moet immers nog een gat gegraven worden. Daar wisten ze niets van. Inmiddels ben ik
er achter gekomen dat ik thuis overal zonder kan. Ze zoeken het maar uit. Dan maar geen
tv, internet en huistelefoon. Ik kan er prima zonder. Misschien komt dat wel omdat ik bijna
nooit thuis ben.
Morgenavond het inluiden van de zomervakantie met de band Local op het Cerckplein.
Aanvang 21.30 uur.

Er zijn nog 38 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

