
Afhaalmenu 

 

vrijdag 19 juni 2015 
 

Cordon bleu met gebakken aardappelen, rauwkostsalade 

en yoghurt met aardbeien 
 

€ 7,50 
 
 

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

 
 
 

Niets is wat het lijkt 
 

Vorige week een rekensommetje voor u gemaakt. Dit leverde een vreemde conclusie op. 

Ik telde de uren tussen zonsopgang tot zonsondergang bij de uren tussen zonondergang 

en zonsopgang en dat kwam uit op 23,6 uren. Na lang nadenken en rekensystemen 

bestuderen plus wat hulp van een voorbijganger kwam ik eruit. Dit moet zijn 23 uur en 60 

minuten. Dit komt dan weer op precies 24 uur. Ons rekensysteem houdt er geen rekening 

mee dat er maar zestig minuten in een uur zitten. Het rekent in tien en honderdtallen. Niets 

is wat het lijkt.  

 

Zo ook de Fiets4daagse. Dit jaar wordt er reclame gemaakt met de 50ste aflevering van 

de Fiets4daagse. Niets is minder waar. Het is de 49ste aflevering. In 2006 werd de 

Fiets4daagse afgelast wegens mooi weer. Dan moet je die ook niet meetellen. Je kunt 

natuurlijk wel zeggen dat het een 50 jarig jubileum is want de deelnemers kregen in 2006 

hun inschrijfgeld niet terug maar het is de 49ste Fiets4daagse. De TT in Assen is toe aan 

de 85ste editie. De eerste werd gehouden in 1925 zodat het er negentig hadden kunnen 

zijn. Had gekund, maar in de Tweede Wereldoorlog werd er niet geracet. Daar was 

ongetwijfeld een goede reden voor. Die vijf keer dat de TT niet doorging zijn er dus ook 

niet bij opgeteld.  

 

De afgelopen twee vrijdagen waren van tropische aard wat het weer betreft. Net nu we het 

Midzomerfeest vieren is deze trend gestopt. Morgen, vandaag dus, zal het een graad of 17 

zijn. Dat is heel geen tropenweer. Wel zal het morgen(van)middag en avond droog zijn. De 

band Groove Patrol zal vanaf 21.30 uur voor tropische omstandigheden zorgen. Het 

Cerckplein zal worden verwarmd door de menigte. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


