Afhaalmenu
28 januari 2022
Schnitzel met champignons en ui plus aardappelen en warme groente
€ 10,00
(bestellen voor 15.30 afhalen tussen 17.00 en 19.00 uur)
Tel. 0593 52 32 88

Niet te geloven
De gehele dag al zitten te prakkiseren over het menubriefje. Wat schrijf ik nu weer eens op.
Vanavond nog een eindje wezen wandelen. Men zegt dat dit goed is voor lijf en ledematen als
wel het brein. Nou daar heb ik weinig van gemerkt. Het was alleen maar koud, winderig en
donker. Zat vandaag op de zon te wachten. Dat hadden ze gisteren toch echt beloofd. Al twee
weken geen zon gezien. Dat wekt somber. Vandaag ( gisteren dus ) kwam de zon niet
tevoorschijn. Oh, wat zijn we aan de lente toe. Nu ik het toch over de lente heb. Er is in petit
comité besloten om de Winter Wende-aovend eind april te laten doorgaan. Dat wordt dan de
Lente Wende-aovend. Hier zijn de andere horecaondernemers nog niet van op de hoogte. De
precieze datum zal binnenkort verschijnen. Eerst nog even overleggen met de collega’s.
“Niet te geloven” Zo heet de nieuwe voorstelling van Debby Petter. Ik heb de voorstelling
vandaag vastgelegd voor een try-out op woensdag 9 november.
Alles komt in deze voorstelling langs. Van Ruinerwold tot de Jehova’s. Maar ook de wereld
zonder enig geloof komt ter sprake. Hoe vrij ben je daar eigenlijk? Zit niet iedereen een beetje
ingesnoerd? Is ieder gezin niet ook een kleine sekte? Wat zijn de regels op je werk? Snakken
we indirect niet allemaal naar discipline en beperkingen? Hoe vrolijk mag je over dit soort zaken
praten? Debby vertelt het verhaal vol humor over geloof, wanhoop en liefde. En of je er wijzer
uitkomt? Nee. In tegendeel. Maar een ding weet ze zeker: Zelfs God kan er om lachen. En
huilen.
Met tekstbijdragen van Youp van ’t Hek.
U hoort nog wanneer de voorverkoop van start gaat.
Nou dat vult het briefje mooi.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

