Afhaalmenu
vrijdag 5 april 2019

Gehaktbal met friet, sla en een toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Op afstand

Ik zit op dit moment op de boulevard van Benalmádena. Benalmádena is in Nederland
vooral bekend als vakantiebestemming. Het klimaat is er bijzonder zacht en het is dan ook
het hele jaar door een bestemming voor duizenden toeristen. Nou daar ben ik nu één van.
Torremolinos ligt op een steenworp afstand. Wel is het zo dat je verrekte ver moet kunnen
werpen met zo’n steen. Het is mij niet gelukt. Dit kwam ook omdat er een lantaarnpaal in
de weg stond. Verzekering dekt de schade. Mijn arm is reeds weer in de kom gezet. Nog
wel een beetje stijf. Zelfs een briefje typen valt mij zwaar. Met een paar biertjes op gaat
het trouwens een stuk beter. Het is half drie in de middag en een graadje of twee en
twintig. Heb net in de korte broek een paëljaatje gegeten. Was goed te doen. Straks even
wat rusten op het strand. Ik hoop dat het goed gaat in Beilen en in het bijzonder de Cerck.
De tent draait deze week op dochter Marloes en kok Jasper. Ik heb er het volste
vertrouwen in. Ben wel benieuwd hoeveel deelnemers zich hebben ingeschreven voor de
Fiets4daagse. Ik was maandag 1 april al op vakantie dus ik weet nog van niks. Dat hele
gedoe over diezelfde Fiets4daagse was trouwens niet mijn idee. Een graag geziene gast
van de Cerck kwam hiermee. Ik dacht dan zet ik dat even op papier. Als hier mensen
aanstoot aan hebben genomen dan spijt mij dat. Ik vond het zelf wel grappig. Nou vind ik
wel vaker dingen grappig waar een ander de lol niet van in ziet dus dat zegt niets over de
amusementswaarde. Zo, dan is het nu tijd om mijn strandbedje te bemannen. Voel me wat
moe. Tot volgende week.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

