Beste belangstellenden
Na een hectische post-corona-trouw- en feestperiode en een heerlijke vakantie met
écht alleen maar mooi weer (een tikje te mooi soms) breekt de tijd aan om weer eens
normale dingen te gaan doen. Zoals een parelsessietje, een bokbierfeestje en een
mosseltje op al dan niet Portugese wijze.
Voor ons is dat normaal tenminste. Want zeg nou zelf: wat is normaal?
Een bijzondere ontwikkeling in onze in beweging zijnde maatschappij is dat het oude
normaal en het nieuwe normaal allebei niet normaal zijn. Nieuw-normaal is mythische
droogte, waardoor er extra dijkbewaking is. Niet omdat ze dreigen door te breken,
maar omdat ze dreigen weg te drijven als droog stro op een plas water. In het oude
normaal begaf een dijk het doorgaans als gevolg van een abnormaal teveel aan
water. Maar feitelijk is het allebei normaal gezien het feit dat wij als opportunistische
mensheid de adviezen van de Club van Rome al vanaf 1968 in de wind slaan.
Bij ons in De Parel was oud-normaal dat we elke week een parelsessie hadden.
Gedurende de Periode van Algehele Vreugde-Onthouding, de ‘PAVO’ (ook wel
coronacrisis genoemd) constateerden we, terugkijkend, dat iedere week een
parelsessie eigenlijk niet normaal is voor een etablissement dat geen gesubsidieerd
podium is. Het nieuwe normaal wordt: Op Gezette Tijden en Alleen als het Leuk is.
Vandaar:
Op donderdag 22 september komen onze Tennessee Studs hier. En reken maar dat
dat leuk is. Klik hier voor een kaartje.
En op maandag 3 oktober komt Claude Bourbon hier. Reken maar dat dát ook leuk
is.
Klik hier voor een kaartje
Wat tijdens de PAVO ook niet kon plaatsvinden, was ons jaarlijks bokbierfeest.
Eigenlijk niet normaal dat zoiets leuks niet mag dan. Maar ja.
Op 5 november is het weer zover. Dan trekken we de meest uiteenlopende
bokbieren uit onze brouwerij in Gulpen, gaan we plaatjes draaien en echte Duitse
Bockworst eten. Nieuwsgierig? Klik hier voor meer informatie en een soort abnormaal
kaartje.
Houd ondertussen het hoofd koel en de keel nat. En kom mosselen eten. Al dan niet
op Portugese wijze. En bestel ze vast bij uw telefonische reservering want we willen
alleen maar echte verse en op = op.

