
Afhaalmenu 

vrijdag 20 december 2013 

 
Hamburger a la chef de la Cerck met friet en sla  

en een toetje 

€ 7,50 
 
 
 

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

Tel. 0593 523288 
 
 

Kerstmis 
 

Dan is het bijna weer zover. De kerst. De katholieken zeggen Kerstmis en de protestanten 

noemen het kerstfeest. Zo zijn er wel meer verschillen tussen deze en andere 

godsdiensten. Hierover hebben wij van de Cerck geen mening. Het gaat zoals het gaat. 

Een mooie bijkomstigheid is dat de dagen weer langer gaan worden en we weer kunnen 

uitzien naar de lente. Nog even wat koude maanden door en dan is het weer voorjaar. 

Trouwens, het voelt nog niet echt als bijna kerst. Geen sneeuw, geen vorst en soms een 

lekker najaarszonnetje. Wat moet je verder nog zeggen over de kerst? Hierover is al 

genoeg gezegd en geschreven en ik kan daar niets aan toe voegen. Wel dat wij, van de 

Cerck, tweede kerstdag open zijn vanaf 17.00 uur voor het kerstdiner. Hier kunt u nog bij 

aanwezig zijn maar dan moet u wel reserveren. 0593 523288. 

Wij hebben placemats laten drukken van kranten uit 1929. Toen was er 2de kerstdag 

Muziek en Bal in Hotel Mulder. Jaspartij om hazen, konijnen en eenden bij J Smit aan de 

Brink. Dansmuziek in Café Piest in Hijken. In de jaren twintig van de vorige eeuw was het 

ook crisis maar het amusement ging gewoon door. Ook riep J Schierbeek de klanten op 

voor het ontvangen der rente van Voorschotten bij de Coop. Boerenleenbank te Beilen. 

Dat was toen de bank nog gewoon bank was. Nu worden we niet opgeroepen om de rente 

bij te laten schrijven. Met het zakendoen met de bank heeft de geldstroom een andere 

richting. Nu incasseert de bank de rente.  

Dan wensen wij, van de Cerck, de ondernemers van het vandaag te openen Eetpark veel 

succes met hun park. Dat het een groot succes mag worden. 

Voor volgende week prettig kerstfeest(mis) gewenst. Na de kerst is er gewoon weer een 

vrijdagmenu. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


