Afhaalmenu
vrijdag 27 december 2019

Stamppot boerenkool met worst en spek + toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
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Voor het eerst in hele lange tijd is er vorige week vrijdag geen briefje van mij verschenen. Het
was allemaal nogal hectisch. Het zijn toch altijd weer vreemde dagen zo vlak voor kerst. We
hadden afgelopen donderdag een optreden van Debby Petter en dat vergt nogal wat
voorbereidingen. Wij, Peter en ik, hebben die middag een podiumpje in elkaar getimmerd en
bekleed. De zaak moest worden omgebouwd tot theater met 70 stoelen. Geheel uitverkocht.
Fantastische voorstelling die wel twee keer volgeboekt had kunnen zijn. Dit vertelde ik Debby
Petter en zei dat ik haar alweer geboekt had voor 8 oktober 2020. Hier wist zij niks van maar
was blij verrast. Ze vindt het altijd weer mooi spelen in de Cerck. Zij en Jacco, de technicus,
hebben wat het decor betreft de Cerck als referentiekader. Als het in de Cerck past dan is het
oké bevonden. Maar goed, aan het eind van de avond, zo rond een uur of half twaalf bedacht ik
mij dat er nog een briefje moest worden geschreven en dat is er dus bij ingeschoten. Sorry,
maar u bent er vast wel overheen gekomen. Nu staan ons nog enkele hectische dagen te
wachten maar ik schrijf dit nu maar vast op eerste kerstdag. Lekker rustig. Wat die hectische
dagen betreft daar is alles al over geschreven. Ik wil het nog even hebben over 2020. Het geval
wil dat wij, van de Cerck, een kok, Elise, in dienst krijgen. We gaan na een half jaar kijken hoe
dit heeft uitgepakt. Voorlopig blijven de openingstijden nog hetzelfde. Ook wil het geval dat
dochter Marloes toe gaat treden tot de staf. Eerst even officieus om te kijken hoe het allemaal
het beste werkt. Stel dat zij meteen tot de directie toe zou treden dan moet er weer een nieuwe
vergunning worden aangevraagd. U en ik weten wat dit gaat kosten dus daar wachten we nog
even mee. Daar zien we een beetje tegenop. Marloes is uitermate geschikt om zo’n tent te
runnen al hoop ik dat ze het niet onderschat. Er komt iets meer bij kijken dan de gasten een
goed verblijf te bezorgen. We zullen het zien. Ik ben er blij mee en hoop zo af en toe iets minder
te hoeven werken. Het is voor de Cerck wel goed dat er een jonger iemand de zaakjes gaat
organiseren en regelen. Ik heb altijd de neiging dat als ik het zelf niet leuk vind dat ik het ook
niet organiseer. Dat is commercieel gezien natuurlijk helemaal fout. Wat ik leuk vind daar wordt
een gemiddeld mens niet vrolijk van. Neem nu dat Top 2000 gebeuren. Ik was er nooit aan
begonnen maar die kinderen van mij, Marloes en Rutger, hebben dit op zich genomen en het is
een groot succes. Toch benieuwd wat 2020 gaat brengen. Wij, van de Cerck, wensen u een
mooi uiteinde en op alle fronten een voorspoedig Nieuwjaar!

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

