
Afhaalmenu 

 

vrijdag 2 juni 2017 
 

Vijf gehaktballetjes picanto met gebakken aardappelen, rauwkost 
en een toetje 

 
€ 7,50 

 
 

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

 
 

Jarig 

Op 11 mei jongstleden waren wij, van de Cerck, jarig. We zijn het helemaal vergeten. We 

werden toen dertien jaar. Niet echt een mijlpaal. Hoe anders ligt dat met vijftig jaar. Het 

geval wil dat onze overburen, Zeeman, onlangs vijftig zijn geworden. Ook zag ik op TV 

langskomen dat Expert vijftig is geworden. Dat is de winkel van Nijboer aan de kop van 

Brinkstraat Oost. Expert viert dit met jubileumknallers.  De Zeeman pakt het weer heel 

anders aan. De directie van deze kleding en aanverwante artikelen keten heeft besloten 

om morgen om 14.00 uur het wereldrecord bellenblazen te verbeteren. Op 

zaterdagmiddag 3 juni vieren alle 1.285 Zeeman winkels in 7 landen tegelijkertijd het 50-

jarig bestaan van de keten en gaan voor die gelegenheid een poging wagen om het 

wereldrecord gelijktijdig bellenblazen te verbreken. Het huidige record staat momenteel op 

naam van het Verenigd Koninkrijk. Zij wisten in 2007 maar liefst 34.529 mensen op 198 

verschillende plekken op hetzelfde moment te laten bellenblazen. Waarschijnlijk van de 

wind af maar dat doet er niet toe. Trouwens is bellenblazen één woord? Ik denk het wel 

want er komt niet automatisch een rood streepje onder dit woord. Nou dat zal me een 

spektakel worden. Mocht u op ons terras zitten morgen om een uur of twee, dek dan uw 

consumpties even af want voor je het weet heb je een zeepbel in je glas of op je bord. U 

kunt natuurlijk ook gewoon mee doen met blazen. Wij, van de Cerck, hebben besloten om 

wegens ons dertien jarige bestaan over te gaan naar Brand. Zeg maar: “Aan de Brand, uit 

de brand”. Deze Brand is het biermerk Brand inmiddels ingelijfd door de firma Heineken. 

Het bier wordt gebrouwen in de oudste brouwerij van Nederland die in Wijlre staat. Vanaf 

1340 na Christus. Dat zit wel goed dus. Nu wil ik het ook graag even hebben over Ome 

Liewe. Deze graag geziene gast van de Cerck woont op de Lotting op het GGZ terrein. Hij 

komt geregeld even langs. Hij wordt 25 juni 64 jaar. Hij is erg in de Here en verzamelt 

religieuze artikelen. Zeg maar, een moeder Maria beeldje of haar zoon aan het kruis, 

Bijbels, psalmboeken en verder alles wat maar met het geloof te maken heeft. Ieder jaar 

als hij jarig is trakteert hij op gebak. Althans dat belooft hij maar het is er nog niet van 

gekomen op één keer na. Maakt niet uit. Als u nog religieuze relikwieën in huis hebt en 

hier wel van af wilt dan kunt u die naar de Cerck brengen zodat wij Ome Liewe een 

onvergetelijke verjaardag kunnen bezorgen. Hij zal dit zeer op prijs stellen. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


