Feest bij Jeffrey’s Café!

Katsongs

Verlangen
Ik ben zo blij
dat ik jou heb ontmoet
Zondag 15 april was het zover: feest bij Jeffrey’s, want het café bestond 15 jaar.
Gelukkig hield het weer zich goed (geen regen!), al was het erg koud. Omdat er
echt heel veel mensen waren uitgenodigd door Henk – vaste klanten, buren en
vrienden – stond er voor de kroeg een grote tent en later op de middag daarachter een werkelijk heerlijke Indonesische catering. En natuurlijk was er livemuziek: eerst in de tent. Daar trad de Benjamin Franklin Band op met heerlijk
relaxte muziek. Later was binnen de zanger Gerry Holland. Dat er geen trommelvliezen gescheurd zijn is een raadsel. Het repertoire was echt Amsterdams en er
werd stevig meegezongen. Ook was er nog een spontaan optreden van Jan van
Overveld met zijn “Always is Kort Jakje ill”.
Het kado dat vrijdagavond werd aangeboden was wel heel origineel. Henk werd
vrijdagavond laat naar buiten gelokt onder veel protest van zijn kant: “Wat moet
dat nou? Moet er gemat worden?” Hij moest met zijn gezicht naar Café Mansro
gaan staan en vlak daarna mocht hij zich omdraaien. En wat zag hij? Een volkomen lege bar. Het rolluik was voorzien van een foto van de lege bar. Henk vond
het prachtig en het is ook een verbetering voor het aanzien van de straat. Natuurlijk konden de bedenkers van dit kado het niet laten om een grapje uit te halen:
blijkbaar kun je nu bij Jeffrey’s uitgeperst appelsap krijgen.
Henk en Marjo willen graag iedereen bedanken voor de prachtige en vele kado’s.
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Sindsdien heeft mijn leven
meer gloed
Het uitzicht is nu mooier
En het heeft meer zin
Om te doen wat ik doe
een nieuw begin
Een begin van een leven
een leven met verlangen
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