
Afhaalmenu 

 

vrijdag 7 juni 2019 
 

Schnitzel met ui,spek en champignons, sla en een toetje 

€ 8,50 
 

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

 
 

Zware beroepen 

 

De laatste tijd is er veel te doen over de pensioenregeling. Met name voor de zware 

beroepen moet het mogelijk zijn om eerder met pensioen te kunnen gaan. Het gaat hierbij 

alleen maar over werknemers terwijl juist de zelfstandigen onder ons het vaak het zwaarst 

hebben. Die moeten hun eigen boontjes maar doppen en zorgen voor hun eigen pensioen. 

Dat doen de meesten dan ook wel. Heb ik eigenlijk een zwaar leven gehad? Mijn leven 

was tot nu toe goed te doen maar als we het over een zwaar beroep hebben. Vanaf mijn 

zestiende aan het werk in de bakkerij. Van ’s morgens heel vroeg tot het eind van de 

middag. Zes en halve dag in de week. Sjouwen met meelzakken van vijftig kilo, 

broodblikken met deegstukken in de ovens zetten en er een half uur later weer uithalen. 

Wel lekker warm trouwens. Maar zwaar? Och het ging wel. Mijn oma zei altijd: ”Aan 

werken is nog nooit één doodgegaan.” Zij heeft ook heel lang en hard gewerkt en is 97 

geworden. Ik werk nu al 47 jaar met één jaar onderbreking. Dat kunnen er ook wel vijftig 

worden. Zelfs met slijtage aan de rechterknie. Ik mag natuurlijk zelf weten wanneer ik stop 

met werken maar ik moet me financieel wel een beetje kunnen redden. Als je nu maar 

weet hoe oud je wordt dan kun je daar rekening mee houden. Hoeveel geld is een normaal 

mens nodig per jaar? Ik schaar mij gemakshalve maar even onder de normale mens. Ik 

zou ook niet weten wat er niet normaal is aan mij. Soms denk ik wel eens dat ik nog de 

enige normale mens ben maar dat zullen  wel meer mensen denken. Zou ik toch te zware 

beroepen hebben gehad en nog steeds hebben? Het begint ook mentaal zijn tol te heffen. 

Ik ga maar even naar de Lanijto parade kijken daar knap ik wellicht een beetje van op. 

Morgen ook weer een lange dag voor de boeg. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


