
 
Afhaalmenu 

 

Vrijdag 27 augustus 2021 
 

Kipsaté met friet en sla 

€ 10,00 
 
 

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

 
 

Goede en minder goede berichten 

Goede berichten en slechte berichten. Dan kun je het beste met de slechte beginnen. Dan 

maken de goede berichten aan het eind alles weer goed en ben je de slechte zo weer vergeten. 

Het maakt het in ieder geval allemaal wat draaglijker. Zo slecht zijn die berichten nu ook weer 

niet. Om te beginnen is de ER bijna weer in de maand. Dan is de herfst in aantocht. Dit 

schrijven leidt nergens toe. Wat een geleuter over slechte en goede berichten. Vergeet 

bovenstaande. Ik heb geen zin om het te wissen.                                                                                                                     

Vanavond voor het eerst sinds lange tijd weer eens live muziek met de Brinklz Boogie Band. 

We beginnen om 21.00 uur. Met het aanvragen van de vergunning kregen we twee opties om 

de avond te organiseren. De anderhalve meter methode of de controle op het 

coronavaccinatiebewijs of een negatieve PCR test. We hebben voor het laatste gekozen. Dan 

kunnen we allen gewoon onze gang gaan. 

Nog wel even wat goede berichten. Vorige week schreef ik dat mijn drie goudvissen de vijver 

hadden verlaten en niet waren teruggekeerd. Er gloort weer enige hoop aan de horizon. 

Wanda, de oranje goudvis, is weer thuis gekomen. Ik heb haar met eigen ogen gezien. De 

andere twee zijn nog niet terug maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik verwacht ze 

binnenkort ook weer thuis. Er heeft zich ook een nieuwe hobby aangediend. Ik had tot op de 

dag van bijna twee weken geleden maandag geen hobby. Ik kreeg van mijn kleindochter een 

koelkastmagneet van Mallorca. Die kun je zo op de deur van de koelkast klikken. Kun je 

bijvoorbeeld een boodschappenlijstje mee ophangen aan de koelkast. Dit werkt vrijwel bij iedere 

koelkast behalve bij die van mij. Nu heb ik een tuinhuisje met metalen spijlen aan de 

binnenkant. Dat klikte geweldig. Nu kwam de kleindochter terug van de haar tweede vakantie 

en zowaar kreeg ik nog een koelkastmagneet maar dan van het Griekse eiland Kos. Wat denkt 

u hoeveel ik inmiddels in mijn bezit heb? 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


