
Afhaalmenu 

vrijdag 13 juni 2014 

 
Kippenbout met ovenaardappelen, venkelsalade 

en een toetje 

€ 7,50 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 
 
 
 
 

Daar gaan we weer 
 

Gisteren begon het WK voetbal en vanavond moet Nederland tegen Spanje. Hoe de wedstrijd van 

gisteren is afgelopen is op dit moment van schrijven nog niet bekend maar ik denk dat het een 

gelijkspel is geworden. Nederland gaat vanavond verrassen tegen Spanje. Ze laten de wedstrijd 

speciaal voor de ondernemers die met een koopavond zitten beginnen om 21.00 uur. De FIFA 

houdt overal rekening mee. Nederland zal met een beetje geluk de groepsfase overleven en moet 

na de groepsfase tegen Mexico. Deze wedstrijd winnen we vervolgens in de verlenging waarna we 

de borst nat kunnen maken voor de wedstrijd tegen Engeland. De Engelsen liggen ons goed dus 

dat is het probleem ook niet. Hierna rekenen we voorgoed af met de verloren WK finale in 1978 en 

winnen we van Argentinië. Dan komen we Brazilië tegen in de finale. Zegt u het maar. Met dit 

scenario hebben we weer eens geweldig WK.  

Wat hierboven staat is slechts een scenario. In werkelijkheid is het Nederlands elftal zo rond 24 

juni weer thuis. Dan kunnen onze miljonairtjes nog even gaan genieten van een “welverdiende” 

vakantie en zijn wij verlost van de oranjegekte.  

Trouwens, wel jammer dat we geen prijs hebben gewonnen met onze straatversiering. We hadden 

toch op z’n minst de originaliteitprijs moeten winnen al hadden we concurrentie van de Esweg, 

maar die heeft de prijs ook niet gewonnen. Over vijf jaar krijgen we een herkansing.  

Volgende week vrijdag vieren we het Midzomerfeest weer in het centrum van Beilen. Wij, van de 

Cerck, houden traditiegetrouw weer een concert met Soul XS op het Cerckplein. Aanvang 21.30 

uur. 

Houdt u er rekening mee dat het vandaag vrijdag de dertiende is? 

 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


