Afhaalmenu
vrijdag 1 september 2017

Gebakken kabeljauw met gebakken aardappelen, sla
en een toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Twee zaken
Nu zitten we met de vakantiefoto’s op de mobiel in de regen hier. Hebben we weer een
feestje op het Cerckplein en het weer laat ons weer in de steek. Wij, van de Cerck, houden
altijd overal rekening mee en hebben de kachel aan vanavond op het Cerckplein. Het zal
de pret niet drukken. We hebben wel voor hetere vuren gestaan. Hebben we een goede
zomer gehad? Jazeker, het weertype was precies het goede. Het was niet koud maar ook
zeker niet (te) warm. Menig keer werd er slecht weer voorspeld maar dat kwam niet uit.
Het was een perfecte zomer voor Dinercafé de Cerck. Het terras was bijna elke dag zeer
goed bezet. Wat zou het prettig geweest zijn als dit weer nog een paar dagen aan zou
houden. Helaas, het is weer voorbij die mooie zomer. Wellicht gaat het nog wat
nazomeren maar daar hebben we vanavond niets aan.
Vorige week een brandje gehad in Groningen. Op zondagmorgen werd ik wakker en kijk
op mijn mobiel. Meerdere berichten. Ik lees er één. “Hé Henk, wat heb je met het casino
gedaan?” Ik begreep er niets van. Totdat ik naar buiten keek en allemaal mensen op de
brug zag staan die allemaal richting het Pannenkoekenschip keken. Ik draai mij om en zie
een machtige hoeveelheid rook de lucht in gaan. Gelukkig geen zuid-westen wind want
dan had ik er middenin gezeten. Die mensen die er wel middenin zaten moesten hun
huizen uit en dat is niet fijn. Ze hebben de nacht elders doorgebracht. De volgende dag
wilden die mensen graag weten waar ze aan toe waren en wanneer ze weer naar huis
zouden kunnen. Helaas, er was niemand van de gemeente Groningen die hen te woord
kon staan. ’s Avonds op TV zag ik dat het hele spul inclusief de burgemeester van
Groningen het jaarlijkse feestje van het Gronings Ontzet zaten te vieren. Een beetje
burgemeester zou toch zeggen dat hij wel wat anders aan zijn hoofd heeft dan een feestje
te vieren. Hij bood later zijn excuus aan. Dit is niet best. Eigenlijk gewoon schandalig,
maar ja, met een sorry kom je er wel mee weg. Het feestje konden ze hem immers toch
niet meer afpakken. Burgemeester P den O van Groningen: ongeschikt. Zo één moeten
we in Beilen straks niet hebben.
Vanavond de Beiler Ummekeer met live muziek op het Cerckplein van Perfect Match.
Aanvang 21.30 uur.
Er zijn nog 14 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

