Afhaalmenu
vrijdag 11 december 2015

Gehaktbal met friet, sla
en een toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Kerstboom
Nou de kerstboom staat er. Dat is ieder jaar weer een gedoe van jewelste. De
kerstboomleverancier heeft een jaar of tien aan deze boom gewerkt. Misschien wel langer. Als
je precies wilt weten hoe oud zo’n boom is dan moet je de zaag er in zetten en dan kun je de
ringen tellen. In dat geval heb je geen boom meer. Dan zit je met twee halve bomen. Ik kan dus
pas na de kerst kijken hoe oud die boom precies is. Ik gok op elf jaar oud. Zo’n boom nemen
wij, van de Cerck, wel serieus al hebben we weer dezelfde versiering erin als vorig jaar en het
jaar daarvoor en daarvoor enz.…
Hier heeft die boom geen weet van dus dat maakt niet uit. Nu zeggen ze dat een piek in de
boom helemaal uit is. Dan doen wij dus juist wel een piek in de boom.
Je moet nooit doen wat een ander zegt.
De lichtjes zitten er gelijkmatig in en de ballen ook. Waarschijnlijk is deze kerstboomversiering
geheel niet van deze tijd maar het staat wel gezellig. Dat is toch het belangrijkste met kerst
wanneer wij de geboorte van het kindje Jezus vieren. Het is een waar familiefeest geworden.
Hier is dan wel ongeveer 2000 jaar aan gewerkt om de kerst te vieren zoals we dat
tegenwoordig doen. Geen idee wie de kerstboom bedacht heeft. Ik heb het proberen op te
zoeken maar het is algemeen onbekend. Men gist maar wat. Maakt ook niet uit.
Als u thuis geen kerstboom hebt en eigenlijk toch bij zo’n mooi versierde boom wilt Kerstdineren
dan verwijs ik u naar Dinercafé de Cerck. U kunt reserveren voor het kerstdiner op Tweede
Kerstdag wanneer wij vanaf 17.00 uur een bijzonder kerstdiner serveren. Tegen die tijd hebben
we ook een ster. Niet zo’n Michelinster waar er al heel veel van zijn maar een heuse Kerstster.
Wij, van de Cerck, wensen u veel succes vandaag op en met de Kerstmarkt.
Vanavond Kerstbal in de Cerck met de band Close Call. Aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

