
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 24 januari 2020 
 

Risotto met groenten en kipspiesjes + toetje 

€ 8,00 
 

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

 
 

Drie dingetjes 

Dat was me de Winter Wende-aovend wel. Het ging er om weg. Maar bar gezellig en de gasten hebben laten 

weten dat ze ook nog lekker hebben gegeten. De dank gaat uit naar de kok die dit voor de eerste keer meemaakte 

maar het beslist niet onderschat heeft. Dit jaar was er een circusact van circus Bombari uit Assen en dat liep maar 

net goed af. Ze gingen op spijkers liggen, door glasscherven rollen en elkaar beklimmen. Het mag een wonder 

heten dat er geen gewonden zijn gevallen. Dat was best even spannend. De EHBO kist had ik al klaar staan maar 

bleek gelukkig niet nodig. Trouwens Greetje was ook leuk. Die speelde oud Hollandse en Amsterdamse liederen 

op de accordeon en probeerde hier ook bij te zingen. Greetje kwam als laatste artiest naar de Cerck alwaar haar 

stem haar in de steek had gelaten. De gasten waren nog wel goed bij stem dus dat deerde niet. Ik wil niemand 

tekort doen. Alle artiesten waren geweldig. Er zijn alweer onderhandelingen voor volgend jaar. Het werd laat die 

avond.  

De volgende dag was ik oppasopa. Dat is een gek woord als je het aan elkaar schrijft. Daarom hoort dat 

waarschijnlijk ook niet zo. Oppas opa. Zo. Een knulletje van bijna drie kwam logeren. Wat doe je met zo’n 

mannetje? Ik ben wel vaker oppas opa maar dan is het een meisje. Eerst maar eens met koffer en al in de trein 

naar Groningen alwaar de logeerpartij plaats zou vinden. Bij Assen wilde hij uitstappen maar ik zei dat we nog 

verder moesten. Dat was goed. Hij vroeg zich af of al die andere mensen in de trein ook naar Groningen moesten. 

Hij is de hele coupé langs geweest om te vragen. Hij is precies vierentwintig uur bij mij in stad geweest. In die tijd is 

hij zes keer in bad geweest, zes keer in het Groninger Forum alwaar hij evenzoveel  keer met de roltrap van 

beneden naar boven en andersom is geweest. ’s Morgens om vijf uur wakker en dan alle lichten in huis aandoen 

omdat het nog donker was. Ik heb zelfs nog wat van hem geleerd. Ik weet nu alle automerken van de 

voorbijkomende en geparkeerde auto’s. Hij wist ze allemaal behalve de Tesla. Nu dus wel. Van wie hij dat nu weer 

heeft is mij een raadsel want auto’s was nooit van enig belang bij het opvoeden van zijn vader. Ik kan nog geen 

Opel van een Mitsubishi onderscheiden. Bij wijze van spreken dan. Toen zijn vader hem weer op kwam halen wilde 

hij niet mee naar huis. Pappa moest eerst mee op de roltrap.  

Volgende week vrijdag komt de band The Stokers. Die muzikanten maken al vanaf de jaren zestig muziek. Kun je 

nagaan. Volgens hun eigen zeggen zijn ze niet in de zestiger jaren van de vorige eeuw blijven steken. Aanvang 

21.30 uur. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


