Afhaalmenu
vrijdag 13 maart 2020

Kipstoof met witte rijst en een toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Houd moed

Dat kutvirus houdt ons wel bezig. Het gaat bijna nergens anders meer over. Een graag geziene
gast van de Cerck zegt dan altijd maar, ‘ Vaak ben je te bang’. Ik heb er geen verstand van en
doe maar gewoon wat ik anders ook doe. De aandelen zijn met vijftig procent gezakt. Gelukkig
had ik bijna mijn gehele pakket verkocht om een verbouwing thuis van te betalen. Bijna, ik had
nog 150 aandelen ING over. Die stonden daar wel goed. Totdat de beurs inzakte. Ik denk dan
koop ik er nog honderd bij. Te vroeg. Het zakte nog verder weg. Ik denk dan koop ik er nog
honderd bij. Het houdt niet op. Ik zie mij genoodzaakt om dan maar een paar jaar langer door te
werken. De aandelen zijn verdampt. Het is maar geld denk ik dan altijd maar. Ik houd moed.
Zolang je nog niet door een virus geveld bent is er hoop. Gelukkig heb ik de vakantie al betaald.
Zal je net zien dat de vlucht straks geannuleerd wordt. Dertig maart vlieg ik naar Malaga als het
meezit. Ik ga er van uit dat we het ergste dan hebben gehad. Anders maar niet.
Morgen, zaterdag is de Cerck gesloten. Dan wordt er een huwelijk voltrokken met aansluitend
bubbels, muziek en feest. Zaterdagmorgen hebben we nodig om de boel om te bouwen tot een
echte trouwzaal. We hebben al veel meegemaakt in de Cerck maar nog geen
huwelijksvoltrekking. Op 9 oktober doen we het nog een keer maar dan met een ander
bruidspaar. Das logisch.
Ik weet niet wat ik er verder nog over moet zeggen. Houd moed! Het komt vanzelf weer goed.

De laatste vrijdag van maart, de 27ste, speelt de band Blues Avenue in de Cerck.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

