Afhaalmenu
vrijdag 15 december 2017

Pasta Bolognese (farfalle oftewel vlindertjes) en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Grieperig
Wegens een grieperig gevoel moet u het vandaag zonder een schrijven van mij stellen. Ik
kan het er niet op krijgen. Het liefst kruip ik onder het dekbed zodat een goede lange
nachtrust mij, morgen tijdens de kerstmarkt, een ander mens zal doen voelen. Dus, geen
stukje tekst. Dat is niet zo heel erg want het menu van vandaag staat er wel op. Dat is het
belangrijkste. Vanavond op tijd naar bed. Ik zal de liefde van Beilen niet meemaken. De
vorige keren was ik de dj die precies op het goede tijdstip een liedje moest laten
aanvangen. Dat is wel een aderlating voor hen want ik was daar heel goed in. Moeten ze
het deze keer zelf maar doen. Toch verwarrend dat dit briefje op donderdag wordt
geschreven want als u dit leest was de Liefde van Beilen gisteravond. Als u mij vandaag
wel aan het werk ziet dan kunnen we er van uit gaan dat ze gisteravond hebben gebeden
voor mij en mijn gezondheid. Misschien ben ik vandaag nog ziek. Dan hebben ze of niet
gebeden of het gebed is niet gehoord. Kan natuurlijk ook nog dat ik van bovenaf ergens
voor gestraft wordt. Geen idee waarvoor maar zo ongemerkt gaat er natuurlijk wel eens
iets fout. Of ik wordt genadeloos afgerekend op mijn levensstijl.
“ een man die zijn leven verslijt
In de strijd om de eerste de beste te wezen
Die alles al heeft, behalve nog tijd.”
Dit komt uit het liedje van Herman van Veen “Ik kan je dromen.”
Dan kan ik u nog mededelen dat we deze week zelf Glühwhein hebben gemaakt Ik moet
eerlijk zeggen dat het lekker spul is geworden. Ik zal een halve liter opdrinken om
zodoende alle virussen in mijn lichaam er onder te krijgen.
Vanavond vanaf 21.30 uur Duo Sonic in de Cerck.
Volgende week vrijdag om 21.30 uur Ants in the Pants. Het Finse duo dat de Ierse
muziek zo voortreffelijk kan vertolken.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

