Afhaalmenu
vrijdag 25 mei 2012

Pasta ( penne ) bolognese
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Begrijpt u het nog?
Jan Kees de Jager of Kees Jan de Jager, ik kan dat maar niet onthouden, wil dat
Nederland voor 40 miljard meedoet in het op te richten noodfonds voor Europa. We zijn
even aan het rekenen geweest en dat is € 2500,00 per inwoner. Een normaal gezin ( 4
personen. ) is € 10000,00. Waar halen ze in vredesnaam al dat geld vandaan? Als dit geld
voorhanden is waarom moeten we dan met z’n allen zo drastisch bezuinigen? Doe een
vierde deel in het noodfonds. Dan houden we 30 miljard over. Kunnen we gewoon nuttig
besteden. Zijn we allemaal beter af. Begrijpt u het nog?
Komt er in Beilen een glasvezelwinkel. Ik denk nou daar kun je dan een kilootje glasvezel
kopen of iets minder. Mag het een onsje meer zijn? Wat je er mee kan doen was mij een
raadsel. Totdat er vandaag een brief door de bus kwam van Reggefiber. Het schijnt dat we
niet zonder glasvezel kunnen in de toekomst. Plaats de prikker in uw tuin en win. Op de
prikker staat Eindelijk, Ik kies voor glasvezel. Nu wil het geval dat ik geen prikker heb en al
helemaal geen tuin. Ik zal dus ten allen tijden buiten de pot pissen. Iedereen straks aan de
glasvezel, zit ik nog gewoon aan de Brinta. Begrijpt u het nog?
Gelukkig gaan de gewone dingen des leven gewoon door en is er vanavond eerlijke
bluesmuziek te horen in de Cerck. de Bluesbusters met BJ Hegen. Aanvang 21.30 uur.
Volgende week vrijdag Soul XS met wethouder van cultuur Henk van Hooft. Deze laatste
zal niet gaan zingen maar aftrap verrichten van de landelijke week van de amateurkunst.
WAK. Na de aftrap zit zijn taak erop en kan Soul XS inzetten. Aanvang 21.00 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

