
 
Afhaalmenu 

 

Vrijdag 1 oktober 2021 
 

Sukadelapje met aardappelpuree en rode kool 

€ 10,00 
 
 

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

 
 

Van de regering moeten wij, van de Cerck, de bezoekende gasten checken op hun QR code die 

ze op hun mobiel hebben staan. Niet alleen wij maar de ganse horeca. Behalve Waku Waku 

maar die moeten dan ook de tent sluiten. Dat wilden wij eigenlijk voorkomen. Dat checken van 

de gasten is toch niet echt ons ding. Daar voelen wij ons heel ongemakkelijk bij. Als iemand dat 

ding niet kan laten zien dan mag diegene er niet in. Nog nooit hebben we gasten geweigerd. 

Wel eens vroegtijdig de deur gewezen maar daar was dan ook aanleiding toe. De horeca moet 

het weer eens opknappen voor de regering. Een goede vriend van mij, die lang geleden ook 

een horecatent had, zei altijd,” de horeca is altijd de klos.” We hebben de afgelopen paar jaar 

wel wat te incasseren gehad. We moeten door, maar hopen dat het allemaal weer eens 

normaal wordt. Of het ooit weer normaal wordt is nog maar de vraag. Op last van de regering 

zijn we ongeveer een jaar gesloten geweest. Een deel van mijn pensioen is in de zaak gestoken 

om niet te verdrinken. We hebben de kop nog boven water en gaan gewoon door. De druk in de 

zorg is inmiddels behoorlijk afgenomen dus wat dat betreft kunnen we wel weer gewoon gaan 

doen. Laat ze maar van een onlangs gesloten ziekenhuis een coronaziekenhuis maken om 

daar de ernstige gevallen op te nemen. Dan kan de rest van de hospitalen zich gaan 

bezighouden met de reguliere zorg. Maar goed, zo ver is het nog niet en moeten we ons maar 

aan de regels houden. Om precies middernacht sluiten. U heeft gehoord of gezien wat dat 

allemaal teweeg brengt. Een hele politiemacht heeft afgelopen zaterdag na middernacht de 

Markt schoongeveegd. De jeugd kwam in opstand omdat er boetes werden uitgedeeld aan 

gasten die anderhalve meter van elkaar liepen. Dat mag inmiddels niet meer. Verder gaat alles 

goed. Wel willen we uw begrip vragen voor het hanteren van de QR check of coronabewijs. We 

willen niet op last van de overheid de deuren moeten sluiten. 

Volgens de tegenstanders van deze regel ontstaat er een tweedeling in de maatschappij. Er 

wordt gesproken van een dictatuur. Een mevrouw uit Volendam had zo haar twijfels over de 

nieuwe maatregelen. Ze is op staande voet ontslagen.   

Volgende week zaterdag Bockbier proeven, met muziek van Duo Sonic, op het Cerckplein. 

Aanvang 15.30 uur. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


