Afhaalmenu
Vrijdag 7 mei 2021
Schnitzel met ui en champignons, broccoli met een sausje
en gebakken aardappelen
€ 10,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Terras
Het terras is weer open. Dat schiet lekker op. De eerste dag dat we open mochten was het heel
druk. Daarna was het een drama. Dat is het nog steeds. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit
zo’n verschrikkelijk koud en nat voorjaar heb meegemaakt als nu het geval is. Je zult maar
vakantie hebben en een huisje hebben gehuurd. Gelukkig zal de temperatuur stijgen alleen de
regenkansen blijven hetzelfde. Slechter dan dit kan het niet worden.

Kreeg net van drie banken en de creditcardmaatschappij Visa bericht dat mijn bankpassen zeer
spoedig niet meer zijn te gebruiken. Ik moet zo snel mogelijk nieuwe aanvragen. Het is goed dat
de banken je hierop attenderen. Stel je voor. Het gaat zo ver dat zelfs de ABN Amrobank mij
bericht stuurde dat de bankpas bijna verlopen is. Ik ben helemaal geen klant van deze bank.
Moet je nagaan. De Rabobank en de ING moet ik al mijn gegevens plus bankpasnummer en
pincodes per mail opsturen dan zorgen ze dat de pas gewoon geldig blijft. Ik heb dus niet veel
tijd om een briefje te schrijven want ze dringen erg aan. Het is hun laatste herinnering. De
eerste heb ik waarschijnlijk over het hoofd gezien. Het moet snel. Anders kan het niet meer.
Dan zit ik zeer binnenkort met een ongeldige bankpas. Dat wil toch niemand. Daar moet ik dus
nu even mee aan de slag. Ik moet van de RABO ook een nieuwe Raboscanner aanvragen
anders kan ik niet meer inloggen. Dat moet dus ook nog. Uit hun klantensysteem is naar voren
gekomen dat ik tot op heden gebruik maak van de verouderde en binnenkort niet meer te
gebruiken Rabo scanner. Zeer attent dat ze mij hier op attent maken en dat nog kosteloos ook.
Hun service reikt ver. Vandaar vandaag geen fatsoenlijk briefje. Wat moet dat moet.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

