Afhaalmenu
vrijdag 10 januari 2020

Rundersukade met stamppot zuurkool + chocolademousse met slagroom
€ 9,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Vooruit
Nou vooruit dan maar want achteruitkijken heeft geen zin. 2019 was in alle opzichten een goed
jaar waar we niet bij stil moeten blijven staan. We gaan vooruit in een geheel nieuw jaar. Er is
nu al veel veranderd. Ik heb wat meer vrije tijd waar ik mij overigens geen raad mee weet. Dat
zal nog wel komen. Onderhand heb ik er bijna vijftig werkzame jaren opzitten. Ik hoef mij dus
niet schuldig te voelen om van wat extra vrije dagen te genieten. Alleen dat genieten moet nog
komen. De dagen dat ik vrij ben is de Cerck in goede handen, dus daar hoef ik mij geen zorgen
over te maken. Thuis lekker klussen zult u denken. Er moet nog genoeg gebeuren thuis maar ik
kan niks. Deze week een kozijn geschilderd. De hele dag erover gedaan. Het was maar goed
dat u er niet bij was want dan is het beslist niet gezellig. Uren door de regen gewandeld met de
hond. Ook niet gezellig. Ik zal er aan moeten wennen. Volgende week nog maar eens een
kozijn schilderen. Misschien dat ik er aardigheid in krijg. Nou vooruit, dan kijken we toch nog
een keer achteruit. Nog even over het Top 2000 feest op het Cerckplein. Wij, van de Cerck,
willen in eerste instantie de bijna 300 bezoekers bedanken voor een prachtige avond. Het was
een fantastisch publiek. De dank gaat ook uit naar de leden van Stichting Beleef Beilen en de
vrijwilligers die hebben geholpen. Nogmaals hartelijk dank. Dan vraagt iedereen zich af of het
nog wat opgeleverd heeft. Ik kan u vertellen dat het geen geld heeft gekost. Vooruit maar weer.
Volgende week zaterdag wordt alweer de zeventiende Winter Wende-aovend gehouden. Het
belooft weer net als vorige jaren een leuk spektakel te worden. Daar moet je bij zijn. Wij, van de
Cerck, zijn volgeboekt maar er is vast nog wel ergens een plekje in een van de andere
deelnemende restaurants. Ik kan u verklappen dat er ook een circusact is geboekt. Geen act
waarbij ze aan het plafond hangen en al draaiende kunstjes in de lucht doen. Dat is veel te
gevaarlijk. Ook niet iets met wilde dieren want dat mag niet meer tegenwoordig. Dat is zielig
voor die dieren. Als u wilt weten wat ze wel gaan doen dan moet u gewoon ergens reserveren.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

