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Geen titel 

Met de schrijfmachine op schoot zit ik te typen. Alle meubels, op één stoel na, zijn verdwenen. Enkele 

graag geziene gasten van de Cerck hebben alle grote stukken uit mijn huis in Groningen gehaald en 

afgevoerd naar Beilen alwaar de boel in opslag is gezet. Langs deze weg nog hartelijk dank. Heb ik wel 

mooi tweeduizend euro uitgespaard om geen verhuisbedrijf in te huren. Die gasten wilden er ook nog 

niets voor hebben. Nou ja een paar biertjes en een gehaktbal met satésaus. 

 Nog twee weken en dan heb ik helemaal geen huis meer. Dan ben ik een zwerver bij de weg. Je moet 

er toch niet aan denken. Zonder vaste woon of verblijfplaats. Ontheemd. Een nachtje hier, een nachtje 

daar, een nachtje in de caravan. Desnoods een nachtje onder de brug. Dat allemaal tot de kerstdagen. 

Dan hoop ik toch echt wel dat ik in mijn nieuwe woning ben ingetrokken. Gelukkig heb ik nog 

diverdoatsie in de Cerck. Daar is genoeg te doen. Gisteren de wethouder op bezoek gehad om de 

coronaperikelen te bespreken. Hij vroeg hoe de zaken ervoor stonden. Nou, lekker druk maar het is 

slechts het herstellen van de schade waar we mee bezig zijn. Voordat die schade hersteld is zijn we zo 

een jaar verder. We missen de feesten en partijtjes alsmede de live muziekavonden. Kortom, we staan 

in het rood bij de bank. Het zal een lange weg zijn om daar weer uit te komen, maar we komen er een 

keer uit. Ik hoop ook dat ik dat nog mag meemaken. Laat het virus zich in godsnaam gedeisd houden. 

Dat hoop ik niet alleen voor mijzelf maar vooral ook voor de collega horecaondernemers en verder voor  

iedereen. De aardigheid gaat er wel van af op deze manier.  

Nog even over die terrorkat van vorige week. Het beest is de gehele week niet meer gesignaleerd in de 

buurt van Brinkstraat Oost. Op vakantie? Of geliquideerd? Moeilijk woord. Gelukkig is er 

spellingskontrole. Er zijn geruchten dat de kat is gezien in de buurt van de Gamma. Dat zeg ik. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


