Afhaalmenu
Vrijdag 2 juli 2021
Spaghetti Bolognese
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Heb ik weer
Afgelopen weekend twee dagen naar een heel geen onbewoond eiland geweest. Terschelling,
waar ik voor het eerst in 1971 een paar dagen heb doorgebracht. Op de fiets rond het
IJsselmeer met mijn vriend. Op Terschelling in de jeugdherberg overnacht. Na, in mijn latere
leven de andere eilanden ook wel eens bezocht te hebben was ik nooit meer op Terschelling
geweest. Ik herinner mij van toen dat het er stikte van de konijnen. Trouwens dat was bij al mijn
bezoeken op de Waddeneilanden het geval. In die twee dagen dat ik nu op Terschelling was
geen konijn gezien terwijl ik het hele eiland ben over gefietst. Van west naar oost en dat was
zelfs op een elektrische fiets zwaar. Er stond een straffe noordoosten wind. Terug ging
makkelijker maar geen konijn gezien. Na enig onderzoek ben ik er achter dat de konijnenziekte
heeft huisgehouden op de Waddeneilanden. Dat heet eigenlijk myxomatose maar ik weet niet
hoe je dat schrijven moet. Ze schijnen er nog wel te zijn maar doordat de populatie van deze
knaagdieren zo is teruggelopen is er gevaar voor inteelt. Zien we straks allemaal ongelukkige
konijnen daar. Dan wordt er vast wel een konijnengesticht in het leven geroepen. Net als bij de
zeehonden. Daar hebben ze tegenwoordig weer teveel van. Misschien is het beter dat de mens
zich niet met de dieren in de natuur bemoeid. Als ergens teveel van is dan steekt een virus de
kop op om eens even huis te houden in de stand. Dat is een natuurlijk verschijnsel of Gods wil
volgens de goed christelijken. Komt u dat niet bekend voor? Alleen die konijnen kunnen niet
ingeënt worden. Daar is geen vaccin voor beschikbaar. Dan boffen wij mensen toch maar even.
Vandaag de tweede Astra Zeneca gehad. De bijwerkingen van de eerste waren net zo’n beetje
uitgewerkt. Zat toch nog even twee en halve maand tussen.
Vandaag een zonnescherm, die ook tegen de regen helpt, aan de achterpui van de woning
opgehangen. Ik heb een beetje meegeholpen. Het was een koopje. Mooi oranje doek. Laat
Oranje nou net uitgeschakeld zijn. Heb ik weer. Ga ik onder dat scherm zitten schijnt de zon de
hele dag niet en regent het ook niet. Heb ik weer.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

