Afhaalmenu
25 maart 2022
Varkenshaas saté met friet en sla
€ 10,00
(bestellen voor 15.30 afhalen tussen 17.00 en 19.00 uur)
Tel. 0593 52 32 88

And now, the end is near

Volgende week doe ik het gordijn dicht. Dit komt uit dat liedje van Frank Sinatra. My Way. Vaak
is dit op begrafenissen of crematies te horen. Dit mag ook wel op mijn begrafenis gedraaid
worden. Maar dan over dertig jaar. Of zo. Ik sluit het gordijn van mijn arbeidzame leven. Nog
twee dagen werken en dan zit het er echt op. 1 april ben ik geen directeur meer maar een oude
werkloze pensioengerechtigde sneue man met pas in oktober AOW. Dat zing ik wel uit. Ik heb
de aardappels inmiddels gepoot in de tuin. In mijn geïmproviseerde kas zijn de zaden gezaaid.
Rode biet, brocoli, komkommer. Dat soort spul. Gekregen voor mijn verjaardag van een
pientere kleindochter. Wie zaait zal oogsten. Over een paar maanden eet ik groente uit eigen
tuin. Ik heb ook flink wat stront van Anna en Jenny over de aarde gestrooid. De oogst kan bijna
niet mislukken. Behalve dat oogsten ga ik mij de komende dertig jaar de pleuris vervelen .
Genieten heb ik al genoeg gedaan. Gewoon geen verplichtingen meer. Nog wel even de Lente
Wende-aovend tot een goed einde brengen. Nu we het er toch over hebben. Harold Kamps en
ik hebben er een zeer gevarieerd programma van gemaakt. Het wordt de mooiste Winter
Wende-aovend aller tijden. Dat ook nog eens in de lente. Als ik u was zou ik toch maar even
reserveren in één van de deelnemende restaurants. Zaterdag 23 april aanstaande
Vanavond ook nog even naar de Cerck alwaar de Blues/rockband Blues avenue optreedt vanaf
21.00 uur.
Dit is waarschijnlijk het laatste briefje van mij. Of er moet mij nog iets heel bijzonders te binnen
schieten. Dan doe ik er volgende week nog één. De vrijdagmenu’s zullen blijven bestaan maar
dan zonder briefje.
Het einde is nabij. Rest mij nog een ieder te bedanken.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

