
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 15 mei 2020 
 

Nog steeds geen 

€ 0,00 
 

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

 
 

Nog steeds in mijn hart 

Het zal dan toch eindelijk gebeuren. We mogen weer open in juni maar alleen op strenge voorwaarden. Wat die 

voorwaarden zijn zal ik hier niet allemaal benoemen. Dat staat overal uitgebreid in de media. Wij, van de Cerck, 

moeten u bij de voordeur vragen gaan stellen. Als u één van deze vragen met ja beantwoord dan mag u niet naar 

binnen. Alleen op de vraag of u genoeg geld bij u heeft om de rekening straks te kunnen betalen mag u, nee moet 

u, ja antwoorden. De andere vragen moeten nee zijn. Ik moet mijzelf ook nog verdiepen in de richtlijnen maar dat 

komt helemaal goed. Het laatste wat ik zou willen is dat de boel weer op slot moet. Daar wordt een 

horecaondernemer niet beter van. Zowel het lichaam als de geest is hier niet tegen bestand. Ik hoop dit nooit meer 

mee te maken.                                                                                                                                                    

Wel heb ik de stad goed leren kennen. Uren gewandeld door de stad en op plekken geweest waarvan ik het 

bestaan niet wist. Groningen is een prachtige stad die ik steeds meer ben gaan waarderen. Juist nu ik er een 

beetje inkom moet ik weer terug naar Beilen. In plaats van naar de Martinitoren kijken moet ik straks tegen de 

Stefanuskerk aankijken. Ook een mooie kerk maar die haalt het bij lange na niet bij de Martinitoren met zijn 

Martinikerk.  Een mens maakt rare beslissingen in zo’n intelligente lockdown. Ik kan nu niet meer terug. Al een huis 

in Beilen gekocht en de mijne in stad bijna verkocht. Ik bezit de gave om overal te kunnen wonen. Terugkijken doe 

ik nooit. Wat nog komt is belangrijker. Nu heb ik eens een verjaardagscadeau gekregen van een graag geziene 

gast in de Cerck. Dat was een linnen tas met als tekst er op, ”Het ergste moet nog komen”. Dat is een uitspraak 

van Arthur Schopenhauer. Ik ben dus op het ergste voorbereid. Dan begin ik aan mijn vierde en laatste leven. Mijn 

jeugd, mijn bakkerij, mijn Cerck en nu naar de laatste fase. Tot de dood er op volgt. Want dood gaan we allemaal. 

Ik mag toch hopen dat het nog een tijdje duurt. Willem Wilmink heeft een dichtbundel uitgebracht met de titel, ”Je 

moet je op het ergste voorbereiden.” Die gedichten gaan over de dood maar ik ben niet van plan mij daarop voor te 

bereiden. Gewoon geen zin aan. Ik bereid mij eerst maar eens voor op het heropenen van de Cerck met al die 

coronaperikelen. U komt toch ook weer terug? Wel reserveren. Dat kan ook bij de voordeur heb ik begrepen.                                            

Tot gauw dan maar.  Wij missen u allen heel erg. ( vooral de inkomsten ) 

Hier heeft Randy Newman nog een liedje over geschreven,” I Miss You.” 

 “Still in my heart after all these years.” Die paar maanden leken inderdaad wel jaren. 


