
Afhaalmenu 

vrijdag 16 november 2012 

 
Varkensrollade met gebakken aardappelen en groente € 7,00 

 
Erwtensoep met roggebrood en spek € 5,50 

 

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

Tel. 0593 523288 

 
Sinterklaas 

 
 

Sinterklaas, wie kent hem niet, sinterklaas, sinterklaas en natuurlijk zwarte piet. 
Pepernoten, pepernoten, marsepein. Morgen doet de goedheiligman zijn intrede in Beilen. 

Ben benieuwd of hij de komende weken nog een keer komt logeren in de Cerck. Jaren 
terug deed hij dat nog wel eens. De laatste twee jaar niets meer van hem gehoord. Hij zal 

het ergens anders wel beter hebben. Kan ik mij nauwelijks voorstellen maar het is een 
eigenzinnig type die gladjanus. Komt met de jaren denk ik. De eerste tweehonderd vijftig 
jaar was het nog wel te doen met hem maar de laatste honderd acht en twintig jaar is hij 

wat aan het zuurpruimen geraakt. De hersencellen zijn aan het afsterven. Bij de sint is het 
de laatste jaren trouwens wel hard gegaan. Vorig jaar herkende hij mij niet eens meer. 
Dan valt het met mij nog wel mee want ik zag direct dat hij het was. Morgen doe ik ook 
gewoon alsof ik hem niet ken. Goh, wie bent u dan? Nieuwe bewoner van Duurzaam 

Verblijf? Ik zou maar eens naar de kapper gaan. Hoe komt een blanke man aan zoveel 
donkere kinderen? Zeker toverballen. Zou je dat snoepgoed niet naar Afrika brengen in 

plaats van de straat er mee te bezaaien? Die tekeningen die je van de kinderen krijgt gooi 
je zeker linea recta de kliko in. Kom toch tot bezinning. Zo daar kan hij even over 

nadenken. Wij, van de Cerck, wensen de ondernemers die het van de 
Sinterklaasverkopen moeten hebben goede zaken.  

 
Vergeet u niet te reserveren voor tweede kerstdag? Er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar.  
 

Agendatips: 
Vrijdag 30 november vanaf 21.30 uur Blue Steps and the Horns. 

Vrijdag 14 december Close Call  tijdens de kerstmarkt. 
Vrijdag 28 december oudejaarsconcert met het Finse duo Ants in the Pants. 

 
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


