
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 17 juli 2020 
 

Stukjes varkenshaas in champignon-roomsaus met gebakken aardappelen, 
sla en een toetje 

 

€ 8,50 
 

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

 
 

Parijs was niet ver weg 

Vorige week ging het over het uitje naar Brussel alwaar er iemand op het idee kwam om de perskaart 

van Heinze Bakker na te maken om vervolgens hiermee naar de Champs Élysée in Parijs te gaan waar 

de finish van de Tour de France zoals gewoonlijk ieder jaar plaatsvindt. Allereerst moet ik nog iets recht 

zetten van vorige week. Ik had het over O.B. maar die was helemaal niet mee. Dat moest zijn M.K. 

Hiervoor mijn excuses. Dit speelde zich ook allemaal af in 1979. Dat is ook wel heel lang geleden. Een 

foutje is dan zo gemaakt. O.B. ging wel mee naar Parijs. Hier heeft J.B. verstek laten gaan. Waarom 

weet ik niet meer. Dus, B.O., M.K. O.B. en H.B. gingen op zaterdag 21 juli met de trein naar Parijs. Er 

was een hotelletje geboekt ergens in het centrum van de Franse Hoofdstad. Die zaterdagavond hebben 

we het er eens lekker van genomen. Terrasje hier, terrasje daar. Op een gegeven moment kwam er een 

violist spelen op ons terras. Dit bleek achteraf Stéphane Grappelli te zijn. Althans dat had zo maar 

gekund. Hij speelde alsof het zijn laatste concert was en wel hierom hebben we dit opgenomen op onze 

meegebrachte cassetterecorder. Die had je toen nog. We hebben hem rijkelijk beloond en gevraagd of 

hij wel op een ander terras zou willen gaan spelen. Aldus geschiedde. De volgende ochtend niet op tijd 

wakker. Gelukkig was O.B. als eerste wakker en hij heeft toen de gehele Avenue waar het hotel aan was 

gelegen wakker geschreeuwd. Hij hing uit het hotelraam om luid en duidelijk de toestand in Nicaragua te 

verslaan. Die toestand was kritiek. Hoe Daniel Ortega als leider van het Sandinistisch Bevrijdingsfront de 

dictatuur van de familie Somoza in Nicaragua de nek omdraaide om vervolgens de macht over te nemen 

in een volkomen in puin liggend Nicaragua. Wat had dit in godsnaam te maken met de Tour de France 

waarvoor wij naar Parijs gingen. We waren al te laat. Wij met z’n vieren als gezwinde hazewindhonden 

naar de Champs Élysée. Ze waren al begonnen, met Bernard Hinault in het geel, aan de eerste rondjes 

om de Arc de Triomphe. We wisten niet wat ons overkwam toen de Gendarmerie de toeschouwers opzij 

duwde om ons, met onze perskaart om de nek, toegang te verlenen tot de perstribune. Dat ging even 

gemakkelijk. We konden gaan en staan waar we wilden. M.K. had zijn cassetterecorder met microfoon 

bij zich. Dat leek heel wat. B.O. interviewde Hennie Kuiper met een versnellingspook uit een Lelijk Eend. 

We zaten bij Mart Smeets van de NOS en alle andere verslaggevers van de Europese televisiestations. 

Allemaal heel aardige mensen al moest je ze niet in de weg lopen. Dat deden we dan ook niet. ’s 

Avonds ook nog even naar huis gebeld. Dat moest toen nog in een telefooncel. We waren op televisie 

geweest. Dit is maar een miniem verslag van de gebeurtenissen aldaar. We hebben nog veel meer 

uitgespookt en uitgevreten maar dat is teveel voor zo’n A-viertje. Gelukkig hebben we de foto’s nog. 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 

  



 


