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Records 
 

Zoals u misschien wel gelezen of gehoord hebt. Juli 2015 was een maand van records. Een hittegolf, 

nachtvorst en de zwaarste zomerstorm ooit. De maand juli was er één van extremen. Niet alleen wat het 

weer betreft. Ook wij, van de Cerck, hebben enkele records gebroken. Zo hadden wij de afgelopen 

maand op een dag de hoogste omzet ooit. Zo ook was er een dag dat we de laagste omzet ooit hadden. 

Ik zal u de bedragen besparen. Ja, juli was een maand van extremen. Nooit eerder fietste ik zo snel van 

de Cerck naar het station als afgelopen dinsdag. 01.15.23 minuut. Dit komt neer op ongeveer 65 km per 

uur. Althans dat leek het wel. Dit als gevolg van de regen en harde wind. Jammer dat een notaris hier 

geen getuige van was want anders was het in het Guinness Book of Records terechtgekomen. Nooit 

eerder is onze druivenstruik zo hard gegroeid in één dag als op donderdag 2 juli. Het was extreem warm 

en de struik groeide per scheut of tak, of hoe je die ook maar  noemt, plus minus 37,5 centimeter. Er was 

geen houden aan. We konden net op tijd de boel opbinden alvorens de scheuten of takken, of hoe je die 

ook maar noemt, zouden afknappen. Nooit eerder zijn de planten in de bloembakken voor de ramen zo 

snel verzopen als deze week. In een paar uur tijd stonden ze kopje onder. Dit bij wijze van spreken.Er 

zijn inmiddels nieuwe geplant.  

Nooit eerder liepen zoveel mensen het Beilen-Bippen-Beilen pad als in deze maand juli. Maar liefst 14 

personen zijn begonnen aan de tocht. Twee hebben Bippen gehaald en zijn met de bus terug gegaan. 

De rest haakte nog voor de Duitse grens af. Ook dat is een record. Een opmerkelijk record werd 

gebroken door een echtpaar uit Mijdrecht. Vanwege de regen hebben ze elkaar veertien uur 

onafgebroken zitten aanstaren in hun caravan. Daarna zijn ze maar naar bed gegaan. Het oude record 

stond op 5 minuut 20.  

Vanmiddag vanaf 16.00 uur luidt Bas de Haan de zomer deel twee in. Hij brengt waar het publiek om 

vraagt. Een ieder kan op zijn muzikale menukaart een verzoeknummer uitzoeken. Dit alles op het 

voorterras van de Cerck. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


