Afhaalmenu
vrijdag 25 mei 2018

Twee stokjes saté incl. satésaus met friet en sla en toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Het uur van de wolf
Heden zou ik niet weten waar ik het over moet hebben. Werkelijk niets maar dan ook niets
wat ook maar enigszins de moeite van het vermelden waard is. Of het moet de nieuwe
bewoner van Midden-Drenthe zijn. De wolf, die zich heeft gevestigd in het Terhorsterzand.
Ik denk dat ik daar een wolf heb zien lopen. Kan ook een herdershond geweest zijn want
even later zag ik een mens met een hondenriem zonder hond lopen. In ieder geval zit de
wolf wel hier in de buurt maar de boswachter wil niet verklappen waar precies. Dan kan ik
mij ook niet voorstellen dat de wolf hier alleen woont. Hij zal de vrouw toch wel
meegenomen hebben? Een normale wolf gaat niet in z’n eentje op het Terhorsterzand
wonen. We kunnen dan ook gerust aannemen dat hij hier met vrouw wolf woont wat weer
tot gevolg heeft dat er binnenkort ook kinderen wolf zullen rondhuppelen in de bossen
rondom Beilen. Dan moet er vervolgens ook nog brood op de plank komen wat weer tot
gevolg heeft dat de andere bosbewoners maar beter op hun hoede kunnen zijn want het
zijn goede eters die wolven. Behalve Roodkapjes lusten ze ook graag konijnen of hertjes
en in sommige gevallen schaap. Er zijn al schapen aangevallen en dood gebeten maar die
werden vervolgens dan weer niet opgegeten. Misschien vinden ze die toch niet zo lekker.
We kunnen de komende tijd wel echte wolftoeristen verwachten in Midden-Drenthe.
Misschien groeit dit uit tot een ware wolfgekte die ons geen windeieren zal leggen.
Wolvenbroodjes, wolvenmokken, wolventheelepeltjes, wolventruien, wolvenstropdassen.
Je kunt het zo gek niet bedenken. Laten we een wolvencommissie oprichten die zich gaat
bezig houden met de wolven merchandising. Voor op een T-shirt “de wolf ruit wel van
baard maar niet van aard” of “Honger jaagt de wolven uit het bos.” of “Huilen met de
wolven”. Nog één “Ook de getelde schapen worden door de wolven gevreten.”
Vanavond live muziek met de band Last Time. Aanvang 21.30 uur
P.S. Nog niets weer van de gemeente Midden-Drenthe gehoord.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

