
 
Afhaalmenu 

 

Vrijdag 17 septemer 2021 
 

Kiprollade met aardappelkroketjes en boontjes in spek 

€ 10,00 
 
 

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

 
 

Therapie 

Een tiendaagse therapie op een Grieks eiland is achter de rug. Hierover mag ik niet klagen. Het 

heeft zijn vruchten afgeworpen. Op z’n Drents gezegd, het was een schier eiland waar we 

zaten. Het was geen schiereiland. In het Nederlands betekent schier: bijna. Een schiereiland is 

dus eigenlijk een bijna-eiland.  In Drenthe zeggen we als iets er wel aardig uitziet. “Dat zut dur 

schier uut.” Het was dus een schier eiland en dan met aangename temperaturen.                                                                

Uit de vele groepsgesprekken kwam naar voren dat de meeste deelnemers geen raad meer 

wisten met hun leven. Op de laatste dag was de stemming geheel omgedraaid en stond een 

ieder weer blij in het leven. Alle deelnemers waren werkzaam in de horeca en niemand van hen 

had een hobby. Omdat de meesten op leeftijd waren en daarmee zo’n beetje aan het eind van 

hun carrière, zagen ze op tegen het zwarte gat waar ze in zouden vallen als ze de horeca 

achter zich hadden gelaten. De goede adviezen van de deskundigen waren niet van de lucht. 

Waar het uiteindelijk op neerkwam was dat het hele leven gebaseerd is op Liefde. “ Laat de 

waanzin van het leven achter je en ga voor de liefde.” Geen winstbejag meer, weg met het 

materialisme, geen strijd meer om de beste te zijn, geen uiterlijk vertoon, gooi dat masker van je 

af. Met een Fiat Panda kom je net zover als met een dikke Mercedes. Misschien zelfs nog 

verder maar dan iets minder snel. Waar zou je je nog druk om maken? Nou, dat was het wel 

zo’n beetje. Ik heb dit bovenstaande geneuzel allemaal uit de duim gezogen maar dat doet er 

niet toe. Toch? Er moet tenslotte wel wat op papier staan en er zit wel een kern van waarheid 

in.   

Volgende week vrijdag: Ralph de Jongh Vanaf 21.00 uur in de Cerck. We moeten van de 

regering om middernacht sluiten. Na middernacht is de kans op besmetting waarschijnlijk 

groter. Nederland is al een paar maanden van de anderhalve meter regeling af. De regering wil 

er nu ook van af heb ik begrepen.  

Zet zaterdag 9 oktober ook vast in de agenda. Bockbier proeven met muziek van Duo Sonic. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


