Afhaalmenu
vrijdag 6 septembel 2013

Varkenshaasmedaillon met een pepersausje, aardappelkroketjes en sla
en een toetje
€ 8,00

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

Opschuiven
Wat dacht u er van om de jaargetijden meteorologisch een maandje op te schuiven? De
winter duurde afgelopen jaar tot mei. De zomer begon pas eind juni. Nu is het septembel
en nog hoog zomer. In het vervolg begint de meteorologische winter op 1 januari, de lente
op 1 april, de zomer op 1 juli en de herfst op 1 oktober. Dit heeft als gevolg dat de kerst
volgend jaar in de herfst valt. So what? De Pasen kan hierdoor in de winter vallen. Geen
haas die hier last van heeft. We moeten gewoon met de tijd meegaan. Als de
temperaturen ons dwarszitten dan moeten we ingrijpen. Het heeft allemaal niets met
opwarming van de aarde te maken maar met verschuiving van de weersomstandigheden.
Als u begrijpt wat ik bedoel. Niks geen gezeur van, “Wat duurt die winter lang.” Nee, dan is
het nog gewoon winter. Of,” Wat is het nog warm hè? Zitten we al in septembel.” Nee, dan
is het nog gewoon zomer. U denkt nu vast dat septembel verkeerd is geschreven maar dit
moet zo. Dan zeggen we in oktober met slecht weer, “ Ja, maar de èr zit ook weer in de
maand.” Dit als teken dat de zomer voorbij is. Astronomisch ligt het allemaal wat
ingewikkelder. De jaargetijden hebben met de stand van de zon te maken. Die verander je
zo maar niet.
Trouwens, dit prachtige zomerweer maakt het slechte voorjaar helemaal goed.
Wat we ook niet veranderen zijn de live optredens in de Cerck. Deze maand op de laatste
vrijdag, de 27ste septembel Black Cat Bone. Zoals altijd begint het om 21.30uur. Kunt u er
vast rekening mee houden. Er zijn ook nog kaartjes te koop voor de cabaretvoorstelling
van Gijs Nillessen op zaterdag 5 oktober. Dit is tevens de eerste zaterdagavond dat we als
café open zijn. Dit dan na de voorstelling. Hierna iedere eerste zaterdag van de maand
Café de Cerck. Met op 2 november een optreden van singer-songwriter Joëlle Smidt,
mede finalist in het programma Beste Singer Songwriter van Giel Beelen. U kunt geheel
gratis naar binnen.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

