Afhaalmenu
vrijdag 23 mei 2014

Pasta ( penne ) bolognese met rucola en een toetje toe
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Een dag minder
Als ik dit briefje schrijf is het woensdag. Normaal doe ik dit op donderdagavond maar
donderdag is het Hemelvaartdag en dan zijn we vrij. U ook. Dus doe ik het maar op
woensdag want anders vergeet ik het of ik zit mijn hele vrije dag te prakkiseren wat ik op
zal schrijven. Stel niet uit tot morgen wat heden verricht kan worden. Ik weet alleen niet
wat ik nu op moet schrijven. Niets bijzonders gebeurd. Wel zag ik voorop de Krant van
Midden-Drenthe staan, “Excuus Broertjes“. Gelukkig maar en even verder in de krant zag
ik weer waar onze burgemeester een meester in is. Het op visite gaan bij diamanten
bruidsparen. Stralend poserend achter de langgehuwden. Dat geeft de burger moed. Zo’n
burgemeester kan een iedere gemeente jaloers op zijn. De burgemeester heeft gewoon de
draad weer opgepakt. We treffen het in Midden-Drenthe. Nu nog even onderzoek doen
naar het Christelijk netwerk en alle kou zal weer uit de lucht zijn. Hopelijk ook de regen
want het is vrijdag dat u dit leest maar wat was het nat afgelopen woensdag. Het regende
toen ik opstond en met het naar bed gaan is het bijna droog.
Let ook even op ons terras als u het menu komt ophalen. We hebben aan de zijkanten
blauwe regen geplant om het terras wat op te leuken. We willen van een goedkope
koopgoot, zoals Martin Bril de Brinkstraat in Beilen ooit beschreef, de straat een beetje
opvrolijken.
Vanavond komt de Amerikaan Gentry Bronson spelen in de Cerck. Hij was ook al te gast
in oktober 2009 en dat beviel, van beide kanten, uitstekend. Hij is een maand in Nederland
en wilde beslist ook in de Cerck komen spelen. Dat vonden wij, van de Cerck heel geen
bezwaar. Het optreden begint om 21.30 uur. Heeft er iemand nog een verstelbare
pianokruk? Hier vroeg de heer Bronson om maar wij hebben nog niet één op de kop
kunnen tikken. Laat het even weten en we halen de kruk op om deze vervolgens
onbeschadigd de andere dag weer terug te brengen.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

