
 
Afhaalmenu 

 

25 februari 2022 

 

Schnitzel met ui en champignons, friet en sla 

€ 10,00 

(bestellen voor 15.30 afhalen tussen 17.00 en 19.00 uur) 

Tel. 0593 52 32 88 

 

Naderbij 

 

Het komt steeds dichterbij. 1 april is officieel de overname van vader op dochter. Dan is vader 

werkloos en daarbij voor de maatschappij ook nog eens nutteloos. Dat vook nog eens 

onderhouden. Vijftig jaren, u mag hier één coronajaar aftrekken, heb ik mijn steentje 

bijgedragen aan onze maatschappij. Ik ben er klaar mee al had ik nog best even door illen 

gaan. De w doet een beetje gek. Daar moet meer geicht op. Gewicht. Dan zeggen dat nu het 

grote genieten gaat beginnen. Maar ik heb al zo veel genoten. Ik denk dat ik mij stierlijk ga 

vervelen en met veel plezier. Dat vervelen heb ik in de coronatijd wel geleerd dus dat gaat 

lukken. Iedereen zal wel zeggen dat ik nu moet gaan genieten van mijn vrije tijd. Ik il het niet 

horen. Eerst ga ik nog naar een conferentie voor gepensioneerde horecaondernemers in 

Valencia. Dat moet in maart want dan kan ik de kosten nog aftrekken van de winst die er dit jaar 

niet gemaakt is. Na 1 april zijn alle kosten privé en daar kun je niks mee. De nieuwe eigenaar 

kan zich verheugen op de Lente Wende-aovend die op zaterdag 23 april ordt gehouden. W. 

sorry. Hunnie, van de Cerck, zitten al vol maar er is vast nog wel plek in andere 

etablissementen. Voor de eerste keer doet de Stefanuskerk ook mee. Hier zal een pop-up 

restaurant worden gecreëerd door Martin Zwiers van Egbert-Jan Catering die daar ter plekke de 

maaltijden zal bereiden. Volgende week kunt u in de krant lezen hoe u daar kunt reserveren. 

Het belooft in ieder geval een gevarieerde Lente ende-aovend te worden. Dat met die weetoets 

is vet irritant. Eigenlijk zou ik dit schrijven even moeten nawejen maar daar heb ik geen zin in. 

Nawejen is nooit leuk.    

Vrijdag 25 maart komt mijn laatste live muziek avond met de bluesband 

Blues Avenue aanvang 21.00 uur Er zullen nog vele volgen maar zonder mij. Wellicht kom ik 

dan gewoon als gast. 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


