
Afhaalmenu 

vrijdag 28 maart 2014 
 

Schnitzel met champignonsaus, friet en sla 

en als toetje gele vla 

€ 8,50 
 

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

 
 

Lopen voor leven 
 

Oftewel Walk for Life. Dit is een stichting die kanker onder jongvolwassenen onder de 

aandacht wil brengen en geld ophalen voor onderzoek. Een stelletje jonge meiden heeft 

mij gevraagd om een goed woordje te doen voor hun Lopen voor Leven. Het zijn allemaal 

vriendinnen van Loretta. U weet wel dat leuke meisje dat bij ons gewerkt heeft en vorig 

jaar september, op 23 jarige leeftijd, is overleden aan kanker. Loretta heeft zich tijdens 

haar ziekte, samen met haar moeder, ook enorm ingezet voor Walk for Life. U zult zich 

afvragen waarom er dan moet worden gelopen tegen kanker. Er wordt ook gefietst tegen 

kanker en dan tegen verschillende bergen op. In de maand november laten mannen hun 

snor staan als ze tegen prostaatkanker zijn. De ziekte gaat er niet van over. Het is de 

bedoeling om geld in te zamelen voor onderzoek en bestrijding van kanker. De veertien 

vriendinnen van Loretta, de Dolle Meiden, doen mee met Walk for Life en moeten als 

deelnemers allemaal een tientje betalen. Ze willen meer doen voor de stichting en Loretta 

en haar familie en meer geld doneren aan de stichting. De meiden zijn van plan om bij de 

ondernemers langs te gaan voor een bijdrage. U krijgt keurig een factuur toegestuurd van 

Walk for Life en het geld gaat rechtstreeks naar het UMCG. Niet een organisatie als 

Serious Request die dure reisjes moet maken om te laten zien dat het echt heel erg 

gesteld is met het goede doel en waarbij het geld gaat naar het Rode Kruis met een 

directeur die meer dan vier ton per jaar “verdiend” en DJ’s die met een vorstelijk salaris 

een paar dagen niet mogen eten. Of een Postcodeloterij waarbij de hele kliek in stand 

wordt gehouden door geld van de deelnemers. Of veel andere ‘goede doelen’ waar het 

geld niet altijd de goede kant op gaat. Nee, Walk for Life is een stichting die vrijwel geheel 

door vrijwilligers wordt gerund en zorgt dat het geld direct op de goede plek komt. Je kunt 

alleen geen beker ijs of stroopwafels winnen bij Walk for Life maar dat zal u worst wezen. 

Geef gewoon wat geld. Doe het maar voor Loretta waarvoor het helaas niet meer mag 

baten.  www.walkforlifegroningen.nl  

 

Vanavond vanaf 21.30 uur BJ Hegen en The Blues Busters. 

Morgenavond vanaf 20.00 uur Lentebier proeven. Het is nog niet helemaal uitverkocht. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 

http://www.walkforlifegroningen.nl/

