Afhaalmenu
vrijdag 22 april 2016

Pikante kip met rijst
en een toetje
€ 7,50

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

Sky Radioooooooooooooooo
“Steeds verrassend altijd voordelig!!!” “Was nu maar naar Specsavers gegaan.” “Kost een
hoop wast een beetje” “PEARLE, PEARLE PEARLE.” Sky Radiooooooo!!!. “ Mediamarkt,
Ik lijk wel gèèèkkkk! “ “Het houdt niet op, niet vanzelf…” Sky Radioooooooooooooooo.!!!
Het houdt inderdaad niet op. Het gaat de gehele dag door. En niet zachtjes. Ieder half uur
hebben we ook nog het nieuws van Sky Radio door de luidsprekers die in het centrum
hangen. Met een dag als gisteren, mooi weer en lekker in het zonnetje, zitten de gasten op
het terras te genieten van hun versnapering. Op een paar gasten na vroegen de gasten of
ik de muziek wel iets zachter zou willen zetten. Het mocht ook wel uit. Nu wil het geval dat
ik er zelf nog niet zo’n last van had. Ik kan mij afsluiten voor lawaai of geluid. Ben ook niet
constant buiten en natuurlijk zeer geconcentreerd aan het werk. Gisteren wel even bij
gasten aan tafel gezeten en inderdaad, het is op z’n zachtst gezegd zeer irritant. Dat
gejeuzel door die boxen die ook nog eens een abominabel slecht geluid leveren. Er zullen
ook vast wel mensen zijn die het wel leuk vinden al kan ik mij dat niet voorstellen. Ik weet
niet hoe de andere ondernemers hier over denken dus ik kan niet zeggen “Uit die muziek.”
De komende dagen zullen er vast niet veel gasten op het terras komen zitten vanwege het
slechte weer dat voorspeld is. Dan hebben ze er ook geen last van. De muziek in het dorp
streeft z’n doel voorbij. Zet er eens lekkere jazzmuziek op dan komt er vast wel meer
tegenstand. Maar goed, we zien wel hoe het verder gaat. Veel plezier en succes morgen
met de grote en spontane modeshow in het centrum. Dat het weer een beetje mee mag
werken.
Wij, van de Cerck, houden ons oranjebal op vrijdag 29 april. Ouderwetse Koninginnenacht
met de band WholeLotta. Aanvang 21.30 uur.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

