Afhaalmenu
vrijdag 10 juni 2016

Pasta (vlindertjes) Bolognese
en een toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Belgisch vermaak
Deze week geen gekke dingen op het terras. Echt saai was het ook niet maar
opzienbarend evenmin. Wel een groot Belgisch gezin, met z’n zessen, op het terras. Dat
was vanmorgen. Als u dit leest gistermorgen. Zo groot was dit gezin nu ook weer niet. Dit
doet trouwens geheel niet ter zake. Ze zaten er. Ze hadden een weekje geboekt op de
Orveltermarke. Ik wist niet af van het bestaan van dit vakantieoord maar dat doet ook
geheel niet ter zake. Ze bestelden in ieder geval ruim eten en drinken. Ze hadden het
koud. Eigenlijk wilden ze binnen zitten maar alle tafels waren bezet. Ik beloofde het hoofd
van het gezin dat de zon spoedig zou doorbreken en ze namen plaats op het terras maar
dat had u al eerder gelezen. Ze hadden het eten bijna op toen Ome L. al van verre riep, “
Moi Henk, ik heb mijn gebit ook in.” Met de tanden bloot stapte hij op het terras af. Het
bovengebit klapperde wel wat naar beneden maar dit werd snel weer recht gezet. Of ik wel
een foto van hem wilde maken. Dat wilde ik wel. Ik vertelde de Belgische gasten dat hier
een grote inrichting is voor mensen met geestelijke moeilijkheden en dat Ome L hier ook in
woont. Dan vertel ik ook altijd even waar de letters van Beilen voor staan. Dat doet het
altijd goed. Even later kwam er ook nog een lawaaischopper van Duurzaam Verblijf langs.
“Het klopt echt meneer,” zei de Belgische gast. Ik vroeg wat hij bedoelde. Ik dacht aan de
letters van Beilen maar hij bedoelde de zon die ineens volop scheen. Er vond een gehele
kleedpartij plaats. Broeken werden afgeritst truien gingen uit en de zonnebrandolie werd
opgesmeerd. Ze fietsten allen gemoedelijk en blij het centrum weer uit. Nog even een
detail. Die Belgen denken echt dat ze Europees kampioen worden in Frankrijk. Ze vinden
het ook echt heel jammer voor ons dat we niet mee mogen doen. Ze lachten er wel een
beetje spottend bij.
Het duurt niet lang meer, dan hebben we de langste dag van het jaar weer voor de deur
staan. In 2016 is de vroegste zonsopkomst op 17 juni en de laatste zonsondergang 24
juni. De langste dag licht daar tussen.
In Nederland is op 20 juni om 22.34 uur de zonnewende. De zon staat dan recht op de
aarde. Echter 20 juni is op een maandag. En wel hierom vieren wij, van de Cerck, deze
lange dag met een spetterend optreden op het Cerckplein met Groove Patrol op vrijdag
17 juni. Aanvang 22.00 uur.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

