
 
Afhaalmenu 

 

Vrijdag 23 juli 2021 
 

Kiprollade met aardappelkroketjes en sperziebonen 

€ 10,00 
 
 

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

 
 

Uitbreiding 

Twee kippen, Anna en Hennie, heel veel huismussen zonder naam, een houtduif, Arie, 

meerdere tortelduiven zonder naam, vinkjes, merels en nog enkele vogelsoorten die af en toe 

eens langs komen in mijn tuin. Het is een drukte van belang achter het huis. Nu vond een jong 

familielid dat er ook dieren in de vijver hoorden. Dat werden dus drie vissen. Een oranje, een 

wit-oranje gevlekte en een bijna zwarte vis. Die laatste hebben we nooit meer gezien vanwege 

de schutkleur. Men noemt deze soort ook wel goudvissen. Die moesten natuurlijk wel een naam 

hebben. Ik heb ooit eens een film gezien waarin ze de goudvis Wanda noemden dus de oranje 

vis heet Wanda. Voor de andere twee heeft het jonge familielid de namen bedacht. Bluppy en 

Jè-Jè. Ze doen het alleraardigst. Ze kunnen goed onder water zwemmen wat ze dan ook de 

ganse dag doen. Van links naar rechts, van achter naar voren en dan weer van boven naar 

beneden en andersom. Ze doen ook aan verstoppertje spelen. Nu was ik begin deze week in de 

dierenwinkel. Ze hadden geen dieren te koop maar wel eten voor dieren. Ik was er met het 

jonge ding uit de familie. Kippenvoer had ik nog voldoende. Eigenlijk waren we niets nodig. 

Totdat ik een blauwe zak met een papegaai er op zag. Het was papegaaienvoer. 750 gram voor 

€ 2,95. Dat leek me wel leuk. Ik die zak afgerekend en naar huis. Ik heb gelijk een kwart van de 

inhoud door de tuin gestrooid. Tegen de avond nog niks. De volgende dag heb ik de helft door 

de tuin gestrooid. De kippen en vogels lieten het hun lekker smaken. Nog een dag later de zak 

leeg gestrooid. Ik kon wachten tot Sint Juttemis maar er is nooit een papegaai op afgekomen. Ik 

heb de gebruiksaanwijzing op de zak eens goed gelezen. Ik had niets fout gedaan. Er zat 

trouwens ook geen garantie op. Wel zag ik dat het waterpeil van de vijver behoorlijk gezakt 

was. Bij de lijst van ingrediënten stond dat er ook Chilipepers in zaten. Ik vond het al zo druk bij 

de vijver die ook als drinkplaats voor de dieren functioneert. Nu kan ik het mij verbeelden maar 

ik hoorde één van de kippen toch echt mijn naam roepen. 

Wel goed papegaaienvoer dus. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


