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Even weg 
 

Na vandaag nog een dag werken en dan even weg. Slechts één weekje op vakantie. Dat moet toch kunnen. Dat 

betekent dat u volgende week geen briefje op de toonbank krijgt. Even wat anders bedenken. We zijn er zeer aan 

toe. Vooral na die emotionele tijd die betrekking heeft op de BIZ afschaffing. Gisteravond was er op het 

gemeentehuis een bijeenkomst onder de noemer: Hoe nu verder? Het is nu donderdagmorgen dus ik heb geen 

idee wat daar uit gaat komen. Als het even tegen zit dan zijn wij, van de Cerck, hier niet bij aanwezig. Als het even 

meezit dan zijn wij er wel. Daar kun je op dit moment nog niets van zeggen. Je kunt ook niet van de gasten 

verlangen dat ze zelf maar wat drinken moeten pakken en even hun eigen kostje gaan koken. We zullen wel zien. 

Het zal wel weer net zo gaan als voor de BIZ regeling. Een hoop gezeur over geld. Nog één keer dan: “Het was 

allemaal zo goed geregeld.” Ik zal het er niet meer over hebben. 

Wij, van de Cerck, waren bezig met een optreden van Jochem Myjer. Contact gehad met zijn secretaresse en die 

zou het met Jochem bespreken. Secretaresse ziek geworden. De anderen weten er niets van. Ik kreeg de 

mededeling dat het hem waarschijnlijk niet gaat worden met Jochem. Er was nog wel een andere artiest die de 

najaarstour nog niet helemaal rond had. Zo gauw wij bericht hebben dat het definitief is zult u hier meer over horen.  

Dan willen wij, van de Cerck, Bert en Finy Oldenburger en partners een prettige oude dag wensen. Woensdag ging 

hun Modewinkel definitief dicht. Meer dan 100 jaar een familiebedrijf. Dat is niet niks. Moet u nagaan. Oldenburger 

Mode wist op het moment van de BIZ stemming dat ze gingen sluiten. Toch stemden ze voor. Dat noem ik nog 

eens dorpsliefde. Het ga jullie goed!! 

Zo, dan gaan we nu even een weekje weg. Zou u ook eens moeten doen. 

Tot dinsdag 15 maart.  

Op de valreep kreeg ik van onze dorpsdichter J. T. een gedicht. Deze had hij  geschreven voor de familie 

Oldenburger. Nu wil het geval dat er nu geen ruimte meer is maar ik beloof u dat het over twee weken in dit 

briefje zal staan. 

 
 
 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 

 


