
 
Afhaalmenu 

 

Vrijdag 9 juli 2021 
 

Schnitzel met champignon en ui, friet en sla 

€ 10,00 
 
 

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

 
 

Niet grappig 

Zitten we alweer ruim in juli. De regering heeft ons beloofd dat het een mooie zomer zou 

worden. Het weer is alleszins redelijk maar dat bedoelden ze niet. We zouden een zo goed als 

coronavrije zomer gaan beleven. Het leek de goede kant op te gaan maar sinds de disco’s en 

feestcafés weer open mochten gaat het weer helemaal mis. Het schijnt dat jongeren niet zonder 

feesten kunnen en het liefst met zo veel mogelijk feestgangers. Ze zetten het op een zuipen en 

vooruit met de geit. Daar komt dan nog een heleboel andere rotzooi bij, als GHB, LSD, speed, 

lachgas en weet ik wat voor troep, en de grenzen zijn vervaagd, weggewist. Lang leve de lol. 

Dat is vragen om moeilijkheden. Ik ben ook jong geweest ja. Ik heb ook wel eens gefeest. Maar 

ik kon er ook best zonder. Dat is makkelijk praten. Het heeft voor de jeugd wel heel lang 

geduurd voor ze weer los mochten. Ik weet niet hoe ik, als ik nu nog twintig zou zijn, mij zou 

gedragen. Vroeger viel het eigenlijk best wel mee. Ik wil er dan ook niet over oordelen maar het 

kan best wel een beetje minder en anders. De toegangscontrole wordt niet overal nageleefd 

heb ik gelezen. Hierdoor komen de meerdaagse festivals ook in gevaar. Het komt er nog van 

dat we straks de boel weer moeten sluiten. Dat zou voor ons een regelrecht drama zijn. Ben je 

net de schade aan het herstellen en weer terug naar af. Wij, van de Cerck, hebben voor de 

laatste vrijdagen van augustus en september live muziek geboekt. In augustus op het 

Cerckplein en op 24 september komt Ralph de Jongh het culturele seizoen weer openen. Zullen 

we ooit weer een cultureel seizoen gaan meemaken? Ik heb nog kaartjes voor een voorstelling 

op 6 oktober in de schouwburg in Groningen. Tos Kas heeft zijn voorstelling al twee keer af 

moeten zeggen. De kaartjes zijn nog steeds van toepassing. Die Ton Kas is best grappig maar 

ik zie de bui alweer hangen. Dat is niet grappig. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


