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In de klas 

Weer een mooi rustig weekje gehad. Bijgekomen van het winkelwagentjes ontsmetten bij de Jumbo. 

Eigenlijk te rustig. Anderhalve kilo aangekomen. Er zal meer moeten worden bewogen. Anders haal ik 

de kerst niet eens. Gelukkig heb ik een heleboel kleurplaten voor Sinterklaas kunnen bemachtigen. Een 

stuk of veertig geloof ik. Die lever ik voor 3 december allemaal in bij het gemeentehuis in de brievenbus. 

Moet al gek zijn dat ik dan niet in de prijzen val. Ik las ergens dat Sinterklaas die kleurplaten persoonlijk 

komt ophalen bij de burgemeester. Die heeft in ieder geval nog werk zat. Die hoeft beslist niet bij de 

pakken neer te gaan zitten. Maar ja, die Sinterklaas werkt maar drie weken per jaar.                        

Vandaag, vrijdag de 27ste november, maak ik een paar pannen boerenkool met worst en spek en zo. Die 

kunt u dan vanavond en morgenavond afhalen in de Cerck. Voor weinig. Heb ik in ieder geval weer wat 

te doen. De regering heeft laten weten dat als we niet beter ons best doen de horeca dit jaar niet meer 

open mag. Het is net alsof ze een schoolklas toespreken. Dat zij de meester op school ook altijd tegen 

ons: “Als jullie niet beter je best doen dan gaan we niet op schoolreis”.  

En de leraar die mij altijd placht te dreigen 

"Jongen, jij komt nog op het verkeerde pad" 

Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen 

Dat wil zeggen: hij heeft toch gelijk gehad 

Dit heb ik gejat van Boudewijn de Groot uit het liedje Testament. Ik weet ook niet meer wat ik er verder 

nog van moet zeggen. 

Prettig weekend! 


