Afhaalmenu
vrijdag 8 december 2017

Gehaktbal met gebakken aardappelen, rauwkost en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Dj’s
Met de komst van de Top 2000 stembus naar Beilen, wat op zich een leuk spektakel was,
heb ik mij weer eens verbaasd over het fenomeen DJ. Of ik Gerard Ekdom even welkom
wilde heten in Beilen. Vooruit maar dan. Die gast stapt de bus uit met zijn microfoon, en
koptelefoon plus toebehoren, stapt op mij af, vraagt mij wat op één moet in de top 2000,
wat ik hem vertel en neemt het woord onmiddellijk terug en is al pratend zich een weg
door de menigte aan het banen. Daar sta je dan. Maakt mij verder niet uit maar die dj’s
doen niets anders dan praten, buiten het plaatjes draaien om en af en toe zo’n jingle er
tussendoor. Ik heb er deze week eens op gelet. De radio op Radio 2. Daar staat dat ding
meestal op maar ik ben er goed in om mij af te sluiten van lawaai dus ik krijg er maar
weinig van mee. Tot deze week toen ik mijn oren af en toe te luister legde. Inderdaad, al
die dj’s zijn hetzelfde. Voorbeeldje: Zijn ze ergens in het land bij een bakker. Vertellen ze
dat die het heel druk heeft, vragen hem wat hij aan het doen is en halverwege het
antwoord hebben ze het alweer over zichzelf. Las ik deze week ook nog eens de column,
in NRC Next, van Marcel van Roosmalen die mijn vermoeden bevestigde. Moet u ook
eens lezen. Deze columnist noemt ze ook nog eens bij naam. Enkele regels uit zijn
column: ‘Zet je autoradio aan en je hoort overal dj’s kakelen en lachen. Liefst om zichzelf,
desnoods om elkaar. Er kwamen steeds meer zenders met steeds meer dj’s die hun bek
nooit kunnen houden en ze gingen steeds meer verdienen. Met puberen je geld verdienen
tot je pensioen.’ Hij noemt Het Glazen Huis het jaarlijkse dieptepunt waarin de populairste
dj’s zichzelf vieren op een plein in een provinciestad. U kunt de column wel vinden op
internet. Gewoon even intoetsen: Marcel van Roosmalen, Dj’s, en floep daar istie. Nu wil
het geval dat wij, van de Cerck, na de kerst Top 2000 cafeetje gaan spelen met de gehele
dag Radio 2 op de boxen. Gelukkig hebben die dj’s dan niet al te veel tijd om te lullen want
die 2000 plaatjes moeten voor oudejaarsnacht twaalf uur wel allemaal gedraaid zijn.
Hierom maken we er gewoon een gezellige boel van. Donderdag de 28ste beginnen we
met de Top 2000 quiz om acht uur ’s avonds, ( volgeboekt ) om vervolgens de rest van
het jaar open te zijn van twee uur in de middag tot twee uur in de nacht. Voor
oudejaarsavond kunt u reserveren om vanaf een uur of negen in de avond samen naar
2018 te chillen.
Eerst hebben we volgende week nog de kerstmarkt met vanaf 21.30 uur Duo Sonic in de
Cerck.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

