
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 8 mei 2020 
 

Nog steeds geen 

€ 0,00 
 

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

 
 

Einde in zicht! 

Wat gaat zo’n vakantie toch altijd weer snel voorbij. De eerste dag van de vakantie lijkt alles nog zo heel 

ver weg maar als je dan in de laatste weken zit is het zomaar weer voorbij. Eén juni moeten we alweer 

aan de slag. Voor ons, van de Cerck, wordt dat twee juni de dag na Pinksteren. Het terras mag open van 

Rutte maar wel afstand houden. Nu hebben we niet zo’n heel groot terras aan de voorkant maar we 

beraden ons over het Cerckplein achter de zaak. Daar is ruimte zat. Als restaurant mogen we ook open. 

Ik heb niets gehoord over een lunchcafé maar dat valt vast wel onder restaurant. Niet meer dan dertig 

personen las ik. Dan hebben we de zaak mooi vol zitten. U moet wel van te voren reserveren. We gaan 

gewoon van start op twee juni en dan zien we wel hoe het allemaal loopt. Dan zit het luieren er op en 

hebben we bijna drie maanden vakantie gehad. Ik weet nu hoe het is als je met pensioen bent. Het is 

even wennen maar op een gegeven moment denk je van, ”Ha lekker niks te doen vandaag.” Als het dan 

mooi weer is pak je even lekker een terrasje. Dat kon dus niet. Nee, het was alles behalve prettig. Ook 

nog tien kilo aangekomen. Ben eigenlijk wel aan vakantie toe na zo’n slopende tijd. Tot één september 

in ieder geval geen live muziek of andere optredens in de Cerck. In de komende tijd moeten er ook nog 

twee kozijnen worden vervangen aan de voorkant. De bloembakken moeten weer gevuld, de 

bestellingen moeten weer worden gedaan. Alles wat over datum is moet worden weggegooid. Gelukkig 

zijn de vaten bier nog intact. Ik heb het niet allemaal op gekregen de afgelopen tijd. De leidingen moeten 

ook nog gespoeld en gereinigd worden. Eindelijk kan ik ook weer naar de kapper binnenkort. Gaan de 

krullen er weer af. Zou het dan toch allemaal weer een beetje normaal worden? Misschien mag ik de 

kleinkinderen ook weer een keer zien.  

Die zullen wel schrikken.                                                                                                                               

Ben ook nog bezig met mijn huis te verkopen. Komende maandag tot nu toe vijf bezichtigingen. Het zal 

mij  benieuwen. Trouwens daar is ook nog een liedje over geschreven door Gloria Sklerov en Harry 

Lloyd. Lucifer, met Margriet Eshuis en Henny Huisman, had hier een hit mee. “House For Sale.” You can 

read it on the sign. Wordt ook gezongen door Grant & Forsyth en Ricky Koole maar die hebben hier niet 

echt mee gescoord. 

Sterkte met het nieuwe normaal! 


