Afhaalmenu
vrijdag 28 juni 2019

Zalm met gebakken aardappelen, worteltjes en een toetje
€ 9,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Aangename gasten

Meestal hebben we in de Cerck bezoek van aangename gasten. Heel soms niet maar dat
is echt een uitzondering. Ook alle leeftijden en geslachten doen de Cerck aan. Twee
weken geleden kwam er een mevrouw op de scootmobiel. Ze huppelde vrolijk van haar
voertuig en kwam binnen om aan tafel 1 plaats te nemen. Na een tomatensoep en een
vegetarische tosti vertelde ze me dat ze voor een maand in een plaats twaalf kilometer
van Beilen logeerde om ergens een mooi plekje te kunnen vinden om haar laatste
levensjaren door te brengen. Ze had overal gewoond maar ze was begonnen in een
plattelandsdorp in Zeeuws Vlaanderen. Daarna in diverse grote steden in Nederland. Ze
wilde ook eindigen in een plattelandsdorp. Ze vertelde nog veel meer want het was
inmiddels behoorlijk gaan regenen. Ze wachtte tot het droog was. Met vier theedoeken
heb ik haar voertuig weer droog gemaakt waarna ze aan haar terugweg naar huis begon.
Afgelopen zaterdag tegen sluitingstijd kwam ze weer op bezoek. Nog even een drankje en
een soepje en een praatje natuurlijk. Ze ging binnenkort weer naar haar eigen huis en dan
kwam ze in september weer een maand in Drenthe wonen. Ik zei dat ik haar graag nog
eens zou zien en we namen afscheid. Dinsdagmorgen om tien uur ging de telefoon. Het is
gebruikelijk dat je die dan opneemt en dat deed ik dan ook. Het was de mevrouw van de
scootmobiel. ‘ U zei dat u mij nog graag een keer zou willen zien maar als ik bij u kom dan
bent u zeker aan het werk’ vroeg ze. Ik bevestigde dit. Hierop vroeg ze wat ik dan na
sluitingstijd ging doen. Ik zei dat ik dan naar de vrouw moest. ‘Oh, u bent een beetje
ondeugend’ riep ze door de telefoon. Dit ontkende ik. ‘ Maar u wilde mij toch nog graag
een keer zien? ‘ Ik zei dat ik alle aangename gasten graag nog een keer terugzie. ‘ Och’,
zei ze, ‘ eigenlijk moet ik mij op mijn 87ste ook niet meer in zulke avonturen storten.’
Misschien komt ze in september nog even op bezoek.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

