Afhaalmenu
vrijdag 29 september 2017

Kipsaté 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

Beste Emiel (kokkie)
Hier dan het antwoord op jouw schrijven van vorige week. Totale verbijstering maakte zich deel
van mij na het lezen van je “Brief aan Henk”. Ik was nog maar net terug van de zakenreis, in plaats
van een welverdiende vakantie, op het Griekse eiland Samos toen ik je brief onder ogen kreeg. Je
had mij toch ook gewoon kunnen vertellen dat je de enige openbare Cerck in Nederland gaat
verlaten? Wat zijn dat voor ….. streken? Afijn, je besluit staat vast en per 1 januari is de scheiding
definitief. We kunnen hier spreken van een Kexit. Zoals het nu lijkt wordt het geen vechtscheiding.
Met jou hebben we er inderdaad een heus restaurant van gemaakt. Van Eetcafé naar Dinercafé.
Inderdaad, we hebben lief en leed gedeeld. Het was voor ons beide keihard werken maar we
deden het met plezier. Inderdaad, we hebben wat afgelachen. Eén keer, vier jaar gelden, was het
vooral leed en hebben we samen gehuild. Inderdaad, het bezoeken van de cabaret voorstellingen
in Groningen, jij noemt dat het scouten van cabaretiers, waren bijzondere avonden. We hebben er
inderdaad enkele cabaretiers op de kop getikt om een potje te komen spelen in de Cerck. Dat
waren unieke voorstellingen in een uitverkochte Cerck. Complimenten verdien je voor het
organiseren van het Bockbierfestival. Dit jaar op zaterdag 14 oktober. Eveneens je deelname aan
Bourgondisch Beilen. Je hebt zelfs een keer de trofee voor het beste gerecht in de wacht gesleept.
Hulde! Ik heb je trouwens nooit vervloekt als je weer eens een te gezellige avond met de jongens
had gehad. Ik vond het zeer vermakelijk hoe je tussen het werk door steeds even naar je emmertje
buiten moest waarna je met je hoofd in je handen aan de tafel ging zitten en mompelde dat je zo
beroerd was als een kraai. Ik heb trouwens nog nooit een beroerde kraai gezien. Jij denkt dat het
nu het juiste moment is om het stokje over te dragen en dat ik wijs genoeg ben om op eigen benen
te staan. Voor jou is dit misschien het juiste moment maar voor mij dus niet. Ik dacht er net over
om het wat rustiger aan te doen en jou ter zijner tijd op eigen benen laten staan. Ik sta mijn ganse
leven al op eigen benen. Dan rijst de vraag, hoe nu verder? Daar is een ieder zeer benieuwd naar
na het lezen van je “Brief aan Henk”. Hierover later meer. Het wordt in ieder geval nooit meer Wij,
van de Cerck. Ik ga als Ik, van de Cerck, door. Dan rest mij alleen nog jou te bedanken voor de
goeie jaren en je inzet. We hoeven nog maar drie maanden samen te werken en dan zit het erop.
Ik stel voor dat we het laatste avondmaal doen op zaterdag 23 december. U kunt nu al reserveren.

Vanavond vanaf 21.30 uur de blues sensatie Ralph de Jongh.
De kaartjes voor voorstelling van Debby Petter op 11 oktober zijn uitverkocht.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

