
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 17 januari 2020 
 

Spaghetti Bolognese met een toetje 

€ 7,00 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 

Winter 

Het wil maar geen winter worden. Dan maar niet. Ze nemen ons de Winter Wende-aovend niet 

af. Dat is morgen dus. Bijna alles is volgeboekt. De gasten die gereserveerd hebben krijgen hier 

geen spijt van. Een programma dat klinkt als een klok. Zeven acts komen er voorbij. Voor het 

eerst hebben we een circusact in het programma. Deze week kreeg ik telefoon van de 

circusdirecteur. Of twintig artiesten genoeg zou zijn. Ik zei dat dit genoeg was. Iets minder is 

misschien ook wel handig. Ze treden tenslotte maar op één plek tegelijk op. Ze hadden ook nog 

pony’s die kunstjes konden doen. Ik opperde niet meer dan vier mee te nemen. Wel graag even 

uitlaten voor ze gaan optreden. Er wordt overal gegeten dus daar is ontlasting niet op zijn 

plaats. Al helemaal niet die van een pony. Dat belooft wat. Verder komt de goochelaar ook 

weer. Die tovert je binnen een seconde de karbonade van het bord. Bij wijze van spreken dan 

want ik denk niet dat er karbonade geserveerd wordt. Greetje komt ook. Ze moet helemaal uit 

Houten komen. Ze neemt haar accordeon mee en zal al zingende zichzelf begeleidend de 

gasten in de deelnemende restaurants vermaken. “Bij ons in de Jordaan” en zo. We hebben dit 

jaar geen theater want een goede act was niet te vinden. Wij, van de Cerck, hebben het geluk 

dat we een medewerkster hebben die ook de gasten kan vermaken. Ze begint maar zo, met de 

microfoon in de hand, moppen te tappen waar ze zelf het hardst om moet lachen wat dan ook 

weer op de lachspieren van de gasten werkt. Dat wordt weer een dolle boel dus. We kregen 

ook nog een verzoek van enkele paardenliefhebbers om de Winter Wende-aovend op een 

andere avond te houden. Ieder jaar valt deze avond gelijk met het paardenevenement Indoor 

Hartje Drenthe. Dat is jammer maar de Winter Wende-aovend zal tot in lengte van dagen 

gehouden worden op de derde zaterdag van januari. Misschien dat we volgend jaar wat meer 

acts met paarden kunnen doen. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


