Afhaalmenu
vrijdag 12 oktober 2012

Karbonade met aardappelpuree en groente
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Herfst
Gelukkig is de crisis bijna voorbij. Dit kunnen we merken aan het koopgedrag van het
Beiler winkelpubliek. Alom tevredenheid onder de ondernemers. De huizenverkoop gaat
binnenkort weer in de lift al is het nu nog even rustig op de woningmarkt. Dat zal snel
veranderen. Afgelopen zaterdag was de C 1000 al voor de middag geheel uitverkocht.
Alom drukte bij de Jumbo. Ja het gaat weer goed in Beilen. De rest van Nederland blijft
nog wat achter maar in Beilen hebben we de FrieslandCampina DOMO en GGZ die voor
werkgelegenheid zorgen. Ten Hoor is gelukkig ook weer open. De Beiler horeca bloeit als
nooit tevoren en de Winter Wende-aovend is al bijna weer volgeboekt.
We hebben de komende Winter Wende-aovend het tienjarig jubileum. We gaan dan ook
wat grootser uitpakken. De gehele Winter Wende-aovend zullen de gasten aan één stuk
door worden vermaakt. Als u nog wilt reserveren dan moet u snel zijn. Wij, van de Cerck,
zijn blij dat de economie weer aantrekt. De aandelenkoersen stijgen weer gestaag behalve
wanneer ze weer inzakken. Een kniesoor die daar op let. We zitten al in de folders naar
mooie nieuwe auto’s te kijken en cruises en zo. We kopen iedere maand wel een staatslot
voor het geval dat het een en ander toch wat gaat tegenvallen maar hoop is er. Houd
moed gij ondernemers. The times they are a changing. Zo dat is er uit!
Morgen in de Cerck, Jamsession met verschillende muzikanten. Aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 26 oktober geen Gentry Bronson maar Margaretha Kleine. De heer Bronson had
niet genoeg optredens in Nederland en hij wilde niet alleen voor een optreden in Beilen
helemaal uit San Francisco komen. Wel een beetje kinderachtig maar het zij zo. Zaterdag
3 november Bockbier proeven met lekkere hapjes.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

