
Afhaalmenu 

 

vrijdag 3 juli 2015 
 

Pasta Bolognese met wat frisse sla en 
verse aardbeien toe 

 
€ 7,00 

 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 

Hittegolf 
 

We wilden zo graag zomer hebben. Nou, dat is gelukt. Dan nu niet klagen. Wij, van de 

Cerck, doen dat dan ook niet. Al is het eigenlijk wel een beetje te warm. Dit weertype is 

niet goed voor de klandizie. Het winkelend publiek gaat alleen het dorp in als het niet 

anders kan en fietsers fietsen naar een waterplas of zwembad. Dat wordt volgende week 

nog wat met de Fiets4daagse. In 2006 is dit evenement afgelast wegens te hoge 

temperaturen. Pfff… het is wel erg warm maar zolang er nog geen mussen dood van het 

dak vallen hoor je ons, van de Cerck, niet klagen. Goed drinken zegt Het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu. (RIVM). Ook moeten we de zwakkere en oudere 

medemens in de gaten houden opdat die niet bezwijken onder de hitte. Nogmaals, “goed 

drinken”. 

 

 “Warm weer kan leiden tot klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, 

duizeligheid en hoofdpijn. Daarnaast kunnen huidproblemen optreden zoals jeuk 

en uitslag met blaasjes. In ernstige situaties kan door uitdroging kramp, 

misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid optreden.” aldus het RIVM.  

Tot nu toe hebben wij, van de Cerck, nog geen aandoeningen van deze aard. We blijven 

alert en klagen heeft geen zin. Daar wordt het alleen maar erger van. Gelukkig hebben we 

voldoende koelruimte voor onze ingrediënten en producten. Koelkasten direct sluiten na 

gebruik. Achter op het Cerckplein is het momenteel, kwart over twee donderdagmiddag, 

35,8 graden in de schaduw. De keuken doet 48 graden en het gedeelte waar de 

vaatwasser staat 49,3 graden maar dan wel Celsius. Maar klagen? Ho maar. We zitten 

nog lang niet op het kookpunt. Immers, we wilden graag zomer. Vannacht kan er een 

onweersbuitje vallen en dan koelt het morgen, vandaag dus, gelukkig af naar een graad of 

dertig.  

Wij, van de Cerck, wensen iedereen veel sterkte. 

Breaking news: Volgend jaar op de TT zondag zijn de winkels in Midden-Drenthe de 

gehele dag open. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


