Afhaalmenu
vrijdag 10 juli 2015

Speciale Fiets4daagse aanbieding

Gehaktbal met friet, sla en gele vla
€ 5,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Op fietse
Afgelopen dagen deden duizenden fietsers ons bruisende winkelcentrum aan. Woensdag
was het stempelen op de Markt. Zo’n stempel mag je niet missen want anders krijg je
geen medaille. Daar weet de oud-schaatser Piet Kleine alles van. Het schijnt dat ook de
Fiets4daagse organisatie hier heel streng in is. Regels zijn regels. Wij, van de Cerck,
stonden met een kraampje op de markt om aldaar de behoeftige fietsers te voorzien van
een gehaktbal. Bijna voor niets konden ze zich een gehaktbal met saus naar keuze toeeigenen. U raadt het al. We zijn met de meeste ballen blijven zitten. Niet getreurd.
Vandaag de speciale Fiets4daagse aanbieding (zie boven). Voor alle duidelijkheid, de
ballen die woensdag zijn overgebleven zijn weggegooid. U eet uitsluitend verse ballen.
Woensdag heeft ons niet heel veel extra omzet gebracht. We zaten aan het eind van de
route en het was slecht weer. De fietsers wilden zo snel mogelijk na het laatste stempel
naar huis. Hoe anders was dit gisteren. We zaten aan het begin van de route. Bijna de
gehele dag vol met fietsers. Ook waren we een onofficieel oplaadpunt voor E- fietsen. Het
deerde de fietsers niet dat het onofficieel was. Als er maar geladen kon worden. Tijdens dit
laden namen de gasten zelf ook versnaperingen tot zich. Het was dus een drukte van
belang. Ook waren er fietsers die niet de Fiets4daagse fietsten maar wel fietsten. Deze
fietsers kon je herkennen aan het niet aan de fiets hangende Fiets4daagse vlaggetje. Ze
bepaalden hun eigen route en waren niet genoodzaakt om een stempeltje op te halen bij
de hiervoor aanwezige stempelposten. Ze krijgen immers toch geen medaille. Hier hadden
deze niet Fiets4daagse fietsers ook heel geen behoefte aan werd mij duidelijk gemaakt.
Breaking news: Er is mij net ter ore gekomen dat er de komende nacht vorst aan de grond
kan op treden. Als u dit leest dan was dit afgelopen nacht. 10 juli 2015 Heel bijzonder.
Houd alstublieft rekening met gladheid. Wellicht is er gestrooid.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

