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Wintervoorraad 

De winter is in aantocht. Althans dat beweren de weerdeskundigen. De schaatsen kunnen 

uit de kast en in het vet. Gouden tijden breken aan voor schaatsen verkopers. Bij 

Combisport zijn ze de voorraad al aan het tevoorschijn halen en aanvullen. Die zin loopt 

niet helemaal lekker maar u begrijpt het wel neem ik aan. Min 20 graden Celsius wordt de 

trend voor volgende week. Wij, van de Cerck, moeten de haardhoutvoorraad aanvullen 

want we zijn er bijna doorheen. Straks kun je er niet meer doorheen en dan is het te laat. 

Hout moet. Gelukkig kwam er zojuist een graag geziene gast binnen die morgen een 

voorraad haardhout komt brengen. Herinnert u zich die winter van 1979 nog? Dat kan zo 

maar weer een keer plaatsvinden. Toen was het hele noorden dusdanig onder gesneeuwd 

dat het verkeer niet meer de weg op kon. Sneeuwduinen tot aan de dakrand. Dan kun je 

maar beter wat voorraad in huis hebben. In 1979 werkte ik nog gewoon in de bakkerij van 

mijn ouders en gelukkig hadden we genoeg meel, gist en andere grondstoffen voor het 

bereiden van brood in voorraad toen het ganse noorden van Nederland werd ontwricht 

door de sneeuwval. Supermarkten kregen niets geleverd en brood is broodnodig. We 

bakten dag en nacht door. De klanten kwamen al lopende of skiënde naar onze winkel om 

brood in te slaan. Wat hebben we een brood verkocht. Nou dat soort taferelen worden ook 

verwacht voor de komende periode. Na het weekend zal de winter inzetten en is alles 

mogelijk. Zelfs een Elfstedentocht. Wees er maar op voorbereid. Mocht u volgende week 

toch ingesneeuwd raken dan kunt u, als u de voordeur nog uit kunt natuurlijk altijd nog 

naar Dinercafé de Cerck om aldaar een lekkere maaltijd tot u te nemen. We hebben een 

wintervoorraad in voorraad. Laten we hopen dat de Winter Wende-aovend niet in gaat 

sneeuwen. Het is al dertien keer goed gegaan dus de veertiende keer zal het ook lukken.  

Denkt u aan de Winter Wende-aovend? 21 januari Het wordt de beste ooit!  

 
Er zijn nog 18 kaarten voor de voorstelling van Ronald Smink op zaterdag 28 januari a.s. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


