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vrijdag 26 februari 2016 
 

Biefstukreepjes met gebakken aardappelen, salade 
en een toetje 

 
€ 8,00 

 
 

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

 
 
 

Krokus 
 

Vanmiddag was ik al begonnen met dit briefje. Door de drukte kwam ik er niet meer aan toe. 

Nu, negen uur, in de avond wil ik de draad weer oppakken en lees nog even wat ik ’s middags 

had geschreven. Meteen alles gewist. Ik vraag me af hoe ik aan dat geleuter kwam. Het ging 

over de aanstaande vakantie. Mensen die heen skiën gaan. Deze wintersporters zoeken veelal 

de bergen op. Daar ligt sneeuw. Op het lage en vlakke land ligt geen vlok en mocht het er wel 

liggen dan kun je niet naar beneden skiën want je bent al beneden. Nou dat soort onzin dus. 

Gewist. Wat zal ik dan nu eens gaan typen? Dat mijn kleindochter eindelijk zonder zijwieltjes 

kan fietsen. Ze kan alleen nog niet remmen. Ze rijdt gewoon tegen een obstakel en kom zo tot 

stilstand. Tot nu toe ging dit redelijk goed. Voor een buitenstaander niet interessant. Oh ja, we 

hebben op dit moment een nieuwe expositie. Kunstschilder Henk Olijve uit Beilen heeft een 

deel van zijn werk in de Cerck opgehangen. Schitterend. Kom maar even langs en oordeel zelf. 

De expositie duurt tot 1 juni. Hierna komt er weer schilderwerk te hangen van het Midden-

Drenthe Kunst Collectief ( MDKC ) Dit collectief geeft zichzelf altijd een thema mee. Het thema 

nu is: “ Een Lekker Kontje.” Bent u ook zo benieuwd? Het zullen toch niet allemaal die gebakjes 

zijn die op het doek verschijnen?  

Vanavond weer live muziek in de Cerck. De lokale band Local komt echte rock spelen. 

Aanvang 21.30 uur. 

P.S. Die titel boven dit schrijven klopt niet. Er komt geen krokus voor in dit stukje. Of het 

moet te maken hebben met die mensen die heen skiën gaan in de krokusvakantie. 

 
 
 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 

 


