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Doris Storm 

Windstoten, rukwinden, zware westerstorm, windkracht 13, code oranje, omwaaiende 
bomen, Nederlandse Spoorwegen ontregelt, lange files, opwaaiende boerka’s, 

wegwaaiende paraplu’s, rondvliegende dakpannen, van de weg gewaaide caravans, 
omhoogvliegende carnavalstenten, hoeden en petten door de lucht. Het ganse land in rep 
en roer. Wij, van de Cerck, denken hierbij aan de woorden van die ene graag geziene gast 
die momenteel in de sneeuw zit. “Vaak ben je te bang”. Op dit moment van schrijven is de 
storm in aantocht. Het hoogtepunt van de storm wordt rond vijf uur in de middag verwacht. 

Dit zal wel voor het westen gelden want daar gaat het meestal over. Bij ons zal dit 
waarschijnlijk wat later zijn. Wij, van de Cerck, raken niet in paniek en blijven gewoon doen 
waar we goed in zijn. Op het moment dat u dit leest is alles alweer achter de rug en kan de 
schade worden opgenomen. Zal wel meevallen maar je weet maar nooit. We gaan er van 

uit dat de Cerck er nog gewoon staat. In dat geval is er vanavond om half tien een live 
concert van de band Transmission. Voor de pauze spelen ze een mix van rustige mellow 
liedjes en rock&roll knallers. Later spelen ze het gehele album van Nirvana, Nevermind. 

Ze hebben er veel zin in!, aldus de leadzanger via de wotsep. Nog even over die 
westerstorm, iemand hier in de buurt is zijn barbecue overtrek kwijt. Deze waaide bij ons 
naar binnen. Merk Weber. Wist u dat deze storm Doris heet? Doris doet goed zijn best. 

Ook een stapel lege kratten is reeds omgewaaid. We hebben ze weer rechtop gezet. De 
bloembakken voor de ramen hebben we weggehaald zodat Doris hier geen grip op kan 

krijgen.De barbecue overtrek is alweer terug bij de eigenaar. Was van de buren.   
Vanavond dus live muziek. Morgenavond, zaterdag 25 februari, serveren wij, van de 

Cerck, een bierdiner. Dit houdt in dat de kok een vijfgangen diner bereidt dat vervolgens 
wordt geserveerd met evenzo vele speciaal biertjes. Bij iedere gang een bijpassend bier 

dus. Hiervoor zijn nog vier plaatsen beschikbaar.  
 

PS De avond is inmiddels ver gevorderd maar ik geloof dat Doris in een glas water zat. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


