
Afhaalmenu 

vrijdag 19 oktober 2012 

 
Pasta (tagliatelle) Bolognese 

 
€ 6,50 

 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 

 
 

Happy Hour 
 

Het is weer eens zover. De politiek, in dit geval de Christen Unie, bemoeit zich weer eens 
met de bedrijfsvoering in de horeca. Het ‘happy hour’ moet verbannen worden. Niet dat 
wij, van de Cerck, daar erg mee zitten maar leg de opvoeding van de jeugd niet in de 

handen van de horeca. Opvoeden doe je thuis. Alsof geen happy hour de drankmisbruik 
een halt toe kan roepen. U weet hoe het met Groen Links is afgelopen. Deze partij 

bemoeide zich ook al met de bedrijfsvoering in de horeca. Het glaasje kraanwater moest 
gratis geserveerd worden. Alsof de ondernemer dit zelf niet mag uitmaken. Wij, van de 

Cerck, serveren kraanwater geheel gratis en voor niets. Behalve aan Groen Links leden. 
Waar bemoeien ze zich mee. Was ook nog beter voor het milieu zeiden ze. Hoe komt een 
zo’n politicus hier op? Je zou zeggen dat ze wel wat beters te doen hebben en dan vooral 

die Groen Linksers. Water er in en Sap er uit.  
 

Bovenstaande is  gistermiddag geschreven. Net toen ik het laatste zinnetje, van die Sap 
en dat water, eruit had, roken we een enorme brandlucht. Met het opstaan vanachter het 
bureau knalde ineens de hoofdschakelaar er uit. Er kwam alleen nog een flikkerend licht 

vanonder de vaatmachine. Dit waren vonken die veroorzaakt waren door de één of andere 
kortsluiting. Een ‘unhappy hour’ brak aan maar het liep goed af. Na het verwijderen van de 

stekker doofden de vlammen geleidelijk. Op het moment dat u dit leest hopen wij dat de 
vaatwasser weer werkt als voorheen. Die dingen horen er bij maar het komt altijd slecht 

uit. Dit komt ongetwijfeld bij een ieder van ons ondernemers wel eens voor. 
 

Volgende week vrijdag Margaretha Kleine. Aanvang 21.30 uur. 
 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


