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Voor (M)e(l)kaar 

Daar zitten we dan met elkaar. Afgelopen zondag naar de Cerck alwaar ik een mooie puinhoop aantrof. Dat is niks 

bijzonders. We hadden de dag ervoor een huwelijksplechtigheid met aansluitend buffet en feest. Dat is allemaal 

prima verlopen maar dan heb je de boel wel eens wat op de kop staan. De schoonmaakster was er ook net toen ik 

binnenkwam. Even hard aan het werk en drie uur later was alles weer in orde. We konden dinsdag gewoon weer 

aan de gang. Niet dus. Sluiten die Cerck. Dan al die horecazaken die zondag nog gewoon gasten in de zaak 

hadden te eten en te drinken. Ze hoorden om half zes dat de zaak om zes uur dicht moest. Het is ze nog gelukt 

ook. Het is allemaal wel heel bijzonder. Deze week de voorraad maar eens uitdunnen. Alle vers kan de prullenbak 

in. Schuurtje eens opruimen. Koelkasten uit zetten. Schoonmaken en al wat dies meer zij. Nog maar even geen 

plannen maken voor de toekomst al zal het tij toch wel eens keren? Als het tij dan gekeerd is zal je zien dat de 

mensen er helemaal aan gewend zijn geraakt. Dan zijn ze er achter gekomen dat het zonder horeca ook best gaat. 

En het is een stuk goedkoper. In het andere geval kan het ook zijn dat ze vanaf dag één, dat we weer open 

kunnen, de deur platlopen. Het is allemaal speculeren. We zullen het meemaken als we uit deze misère  komen. 

Maar wanneer? Ik had ook net een hele voorraad toiletpapier ingekocht. Ik bestelde enkele weken terug een doos 

toiletrollen en een doos handdoekjes. Als ik van elk drie dozen zou bestellen dan was de verzending gratis. Vooruit 

dan maar. Nu hoorde ik dat er in de supermarkten geen toiletpapier meer te verkrijgen is. Als de nood hoog is kunt 

u op afspraak dan wel bij ons naar het toilet. Wel even een uur van te voren laten weten dat u komt. Mocht u 

hoofdpijn hebben dan hebben wij ook nog wel een paracetamolletje voor u. Ik wil maar zeggen, ‘Als de nood het 

hoogst is, is de redding nabij.’ Ook de paracetamol kan alleen op afspraak. Niet denken dat wij hier een slaatje uit 

willen slaan want wij verstrekken dit geheel gratis. Verder wens ik iedereen veel sterkte in deze bizarre tijd en houd 

moed! 

In de Cerck hebben we ook iedere week een toto. Dan voorspellen zo’n 15 gasten de eredivisie. Vijf euro inleg en 

wie de meeste goed heeft wint de pot. Dit is wel illegaal dus praat er niet teveel over. Nu dus geen voetbal meer. 

Nu wil het geval dat er in Burundi nog wel gevoetbald wordt en gaan we de Burundese eredivisie voorspellen. Dit 

gaat allemaal via de Toto ep. Komend weekend de topper Musongati – Le Messager Ngozi. De nummer twee 

tegen de nummer één. Best wel spannend.     

 Op de Martinetoren stond vandaag, ‘Voor Elkaar’ het is wachten tot er op staat, 

‘Voor Mekaar’ 


