Afhaalmenu
Vrijdag 3 september 2021
Kippenbout met friet en sla
€ 10,00
Vrijdag 10 september
Schnitzel met gebakken aardappelen en warme groente
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Therapie
De Europese commissie heeft een heleboel subsidiepotjes. Hier kan iedere zichzelf
respecterende organisatie, vereniging of stichting gebruik van maken. Men zoekt net zolang op
de subsidie-website van de Europese Commissie totdat een geschikt onderdeel gevonden is
waar subsidie aan wordt toegekend door de EU. In dit geval heeft de onlangs in het leven
geroepen stichting PGVHOOLZH ( Praat Groep Voor Vermoeide Horeca Ondernemers Op
Leeftijd Zonder Hobby ) een goedgevulde subsidiepot gevonden voor een therapie Voor
Vermoeide Horeca Ondernemers Op Leeftijd Zonder Hobby. Heel toevallig was ik een week
geleden lid geworden van deze praatgroep. De desbetreffende vereniging kan met geschikte
kandidaten een tiendaagse reis maken op kosten van de Europese Commissie. Laat ik nu één
van de geschikte kandidaten zijn. Vermoeid valt wel mee maar geen hobby is mij op het lijf
geschreven. Ik ben door de ballotagecommissie gegaan en akkoord bevonden. Ik bleek het
prototype PGVHOOLZH-er te zijn. Dus vandaar dat ik even tien dagen met nog enkele
kandidaten op een Grieks eiland in therapie ga. Dat op kosten van de Europese Gemeenschap.
Geen idee wat er op het programma staat maar vast geen vermoeiende bezigheden. Die heb je
immers thuis al genoeg. Er gaan vier therapeuten mee en een psycholoog. Dan kun je rustig
stellen dat je in goede handen bent. Wellicht kom ik er nu ook eindelijk eens achter wat nu
werkelijk de zin van het leven is en dan vooral mijn eigen leven.
Het menu van volgende week staat ook op dit briefje. Ik mag mij, tijdens de therapie, absoluut
niet bezighouden met werk gerelateerde zaken zoals het vrijdagmenu. Morgen, zaterdag 4
september, is de Cerck gesloten. Wegens, doet er niet toe. Volgende week gewoon weer open.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

