Afhaalmenu
vrijdag 26 mei 2017

Cerckburger met friet en sla en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Veelzijdig
Niets is zo veelzijdig als een horecaonderneming. In het geval van de Cerck is dat omdat
we, bijna, nooit nee zeggen tegen initiatieven van clientèle. Zo hadden we afgelopen week
een afscheidsreceptie, filmpresentatie alsmede een dienst van de liefde. Thuiskomen bij
jezelf. Volg je eigen hart. Daar was niets tegenin te brengen. Aan het eind was er nog wel
sprake van enige opschudding toen een jonge vrouw graag nog even iets wilde zeggen en
voorlezen. Na enkele passages uit de bijbel te hebben gelezen en nog lang niet van plan
was te stoppen kondigde een luisteraar aan dat als ze nu niet zou stoppen ze weg zou
gaan. Dit was niet de bedoeling. Hier was ze niet voor gekomen. Uiteindelijk werd de
spreekster het zwijgen opgelegd. Na afloop is dit conflict door de betrokkenen
uitgesproken. Zo maak je ook nog wel eens leuke gesprekken aan de stamtafel mee. Zo
zat de dominee eens aan de stamtafel een kopje koffie met haar man te drinken toen ome
L. binnen kwam. Ome L komt wel vaker even binnen en is erg in de Heer. Hij vroeg de
dominee of ze de gehele dag geestelijke muziek luisterde thuis. Dit was niet het geval. Ze
luisterde ook wel eens geestige muziek. Ook vroeg hij de dominee of ze dacht dat er
hierna ook nog iets zou zijn. Dominee zei dat ze dat wel hoopte anders had ze al die jaren
voor niets gepreekt. Geheel zeker was ze er toch niet van. Deze week zat er een familie te
dineren, ze hadden net een dierbare verloren, en een van hen las de tekst achter op de
dinerkaart. Daar staat “Ook als u iets te vieren hebt kunt u bij ons terecht.” Hij adviseerde
ons om er van te maken, “Ook als u iets te vieren of te rouwen hebt kunt u bij ons terecht.”
Hier denken wij, van de Cerck, nog even over na. Dit waren enkele gebeurtenissen die de
afgelopen drie dagen voorbij kwamen. Volgende week woensdag gaat er ook weer iets
unieks gebeuren voor de Cerck op het terras. Dat zal zo rond de middag zijn. Kom gerust
even kijken en luisteren. Uiterste discretie is geboden maar leuk wordt het wel. In de
horeca is het vaak hard werken maar je krijgt er veel voor terug. Geen dag hetzelfde.
Dan hebben we vanavond weer live muziek. Deze keer van Blazing Hank and the Blues
Bullets. Aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

