Afhaalmenu
vrijdag 26 april 2019

Asperges met beenham, ei, Hollandaisesaus, gebakken krieltjes + toetje
€ 9,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

15 jaar alweer

De deur ging open op 11 mei 2004. Geen idee waar ik aan begon. De toenmalige
medewerkster Mariëlle bracht mij de beginselen bij voor het runnen van een horecazaak
als de Cerck. Het eerste jaar moest er geld bij. Het tweede jaar niet. Toen volgden er
enkele jaren dat je er beslist niet rijk van werd. Het werd in 2009 een echt restaurant waar
de kok en ik van konden leven. Maar ja, de kok vertrok. De Cerck werd weer een dagzaak
met alleen op vrijdagavond diner en op afspraak. Zo is de situatie op dit moment. Vanaf
het begin één keer in de maand live muziek, soms een cabaret of theatervoorstelling en
veel besloten partijen waar de Cerck zeer geschikt voor is. Er waren veel hoogtepunten
maar als er hoogtepunten zijn dan zijn er ook dieptepunten en daar tussenin de
middelpunten of vlaktepunten of hoe je dat ook maar noemt. Wel is het zo dat geen dag
hetzelfde is. Het is ook veel werken en soms heel lang werken. Er zitten dagen tussen van
zeventien uur. Dit is gelukkig geen regelmaat. Het hoort er allemaal bij. Het
allerbelangrijkste is dat de gasten een leuke tijd beleven als ze op bezoek zijn. Het mes
snijdt aan twee kanten want als de gasten het leuk hebben heb ik het ook leuk. Heel soms
is de Cerck ook net een afdeling van GGZ Drenthe. Dan leg je je oor ter luister en zegt dat
alles wel weer goed komt. Deze therapie werkt vaak beter dan een jaar lang op een echte
afdeling van GGZ Drenthe. Voorheen Beileroord. Over die vijftien jaar de Cerck kan ik wel
een boek schrijven en dan ook nog een van minstens zeshonderd pagina’s. Dat doe ik wel
als ik met pensioen ga. Wanneer is dat? Geen idee. Zolang ik mij nog goed voel ga door
want ik kan verder ook niks. Dan zit je maar te zitten. Als je de diepte en middelpunten
vergeet dan waren de afgelopen vijftien jaren geweldig. Daar komt nog bij dat het uitbaten
van de Cerck geen geld kost. Daarom hebben mijn kinderen bedacht om op zaterdag 11
mei, als het precies vijftien jaar geleden is dat de deur open ging, een jubileumfeest te
organiseren in de vorm van een Dance Classics feest met een DJ van de DJ-Company.
Zulke feesten bent u niet van mij gewend maar je moet met de tijd mee. Een gratis
welkomstdrankje zal u welgevallen.
Vanavond Koningsnach met de muzikale klanken van Groovy Train. Aanvang 21.30
uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

