Afhaalmenu
vrijdag 6 september 2019

Slavink met friet en sla + toetje
€ 6,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Heel geen zakenreis
Een ieder die hard werkt heeft zo af en toe wel eens zin om op vakantie te gaan en alle zorgen en
beslommeringen even achter zich te laten. Zo een iemand ben ik ook. Na lang wikken, wegen,
pluizen en overleggen is het dan nu eindelijk zover. Voor het eerst in vijftien jaar ga ik langer dan
acht dagen op vakantie. Namelijk tien. Er is na lang overleg met de directie besloten om de Cerck
twee weken te sluiten. Dat zal al vanaf de komende week zijn. Tot 24 september is de Cerck
gesloten. Er stonden nog enkele afspraken in de agenda en die vinden gewoon doorgang. Op
donderdag 19 september is er weer een café “De Liefde Van Beilen” en daar kunt u gewoon naar
toe. Dat begint om acht uur ’s avonds. Tussendoor zijn er nog een paar besloten feesten. Die
worden waargenomen door familie en medewerkers. Mocht u een uitnodiging hebben voor één
van deze feesten, vrees dan niet. Het gaat gewoon door. Wat niet doorgaat is twee vrijdagen
‘Breien in de Cerck’. Dat met de herfst voor de deur. Als dat maar op tijd af komt.
Waren al die andere vakanties van mij meestal gewoon zakenreizen, deze keer ga ik echt vakantie
vieren. Geen horecabezoek dus. Dat mondt al gauw uit in werk. Dan ruim ik de lege glazen weer
op of ik neem de bestelling op van medegasten of ik help even mee afwassen. Deze keer
helemaal niets. Ook geen gesprekken met collega horecaondernemers ter plaatse want dan komt
alles weer naar boven. Ik moet volkomen leeg terugkomen van vakantie. Hiermee bedoel ik mijn
hoofd. Niet dat er veel in zit maar toch. Zon, zand, zee en muziek luisteren. Beetje eten en drinken
wat fietsen en veel slapen. Ik moet ook nog mijn preek voorbereiden die ik op zondag 17
november ga houden in de kerk van wat vroeger de Nederlandse Protestanten Bond heette. Nu
heet dat geloof ik Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. Dat is dat charmante kerkje achter het
Pruikenhuis van Piet de Vries. Daar liet ik vroeger mijn haar wel eens knippen. Piet knipte en
praatte aan één stuk door tot hij vroeg: ‘ hoe wil je het hebben?’.‘ Laat maar zo.’ was het antwoord.
Ik dwaal af. Dat is dat kerkje aan het Stroompad voor in de Paltz. Ik heb inmiddels al wat op
papier. Op vakantie kan ik het mooi afmaken. Om even een tipje van de sluier te lichten; Het gaat
niet over de zin van mijn leven. Want dat heeft geen zin. Het gaat over geheel andere zaken die
mij bezighouden. En dat zijn er nogal wat. Er moet ook wat muziek tussendoor. Dat moet ik ook
nog bedenken. Kan mooi op die heel geen zakenreis.
De kaartverkoop voor de Comedynight en de voorstelling van Debby Petter loopt al aardig maar
beide zijn nog niet geheel uitverkocht. U kunt dus nog reserveren. Comedy op dinsdag 22 oktober
en Debby Petter op donderdag 19 december.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

