
Afhaalmenu 

 

vrijdag 16 juni 2017 
 

Stamppot rauwe andijvie met een saucijs, spekjes en toetje 
 

€ 7,50 
 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 

Flessenpost 

Er is iets mis gegaan met de column van deze week. Het was de bedoeling dat uw vaste 

columnist zijn column zou versturen in een fles vanaf het strand van een eiland iets boven 

Friesland. De fles zou dan via het Lauwersoog het Zoutkamperril opgaan om dan via het 

Reitdiep het mooie Ezinge te passeren om in Groningen te komen. Van daar uit was het 

de bedoeling om via het Noord-Willemskanaal richting Drenthe te gaan. Het vermoeden 

bestaat dat de fles de afslag heeft gemaakt naar de Hoornse plas. Wat wij heel goed 

kunnen begrijpen want het was heerlijk weer om aan het strand te liggen, daarvoor hoef je 

niet eens naar de Middellandse zee. 

Daarom ben ik maar weer eens in de pen gekropen nadat ik vanmiddag 4 uur heb staan 

wachten in de haven op de fles van Henk. En ik kan u vertellen dat valt nog niet mee om 

een degelijke column te schrijven/typen. Je moet er even goed voor zitten, want je wilt ook 

niet te veel spelfouten maken. Maar de tijd ervoor is vandaag schaars door de drukte. Ook 

moet nog wel het één en ander klaar worden gezet voor het midzomernachtfeest. De 

weersvoorspellingen zien er overigens  goed uit. Ze voorspellen geen regen alleen wordt 

het paar graden koeler dan vandaag maar dat mag de pret niet drukken. Dus morgen 

allemaal een jasje mee en dan zien wij jullie op het Cerckplein. 

Waar een Soul-XS u van een fantastische muziekavond laat genieten! 

Aanvang: 21.30 uur en de toegang is gratis! 

 
 
 

Er zijn nog 58 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


