Afhaalmenu
vrijdag 20 mei 2016

Runderburger met friet en sla
en een toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Relaxed
Nog maar een week of drie en dan begint het EK voetbal. Nooit eerder hebben we zo
ontspannen naar dit evenement kunnen toeleven. Niks geen persberichten over een
gespannen sfeer in het Nederlands elftal. Over zwangere voetbalvrouwen die op het
verkeerde moment zijn uitgeteld. Of blessures wel op tijd zijn genezen. Over de nieuwe
auto van de bondscoach en meer van die onzin. Nee, we houden ons gewoon met de
dagelijkse gang van zaken bezig. We hoeven niet alles oranje verven en/of versieren.
Afspraken kunnen gewoon doorgaan of gemaakt worden zonder rekening te moeten
houden met het wedstrijdschema. Op 17 juni hebben wij, van de Cerck, de band Groove
Patrol op het Cerckplein tijdens het Midzomerfeest in Beilen. Nederland hoeft niet te
voetballen dus geen concurrentie hiervan. Er zullen wellicht iets minder Tsjechen, Kroaten,
Spanjaarden en Turken komen want die landen moeten die avond spelen. Die kwamen in
voorgaande jaren toch ook al niet met zo velen. Toch zullen er ook ondernemers zijn die
niet blij zijn met een oranjeloos EK. Ik denk dat Combisport het minder leuk vindt en de
uitbaters van cafés die van zo’n toernooi een enorm spektakel maken ook niet blij zijn. Die
moeten maar zo denken, er komen vanzelf weer betere tijden. Over twee jaar hebben we
immers het WK alweer.
Wij, van de Cerck, zijn wel zeer benieuwd naar de winnaar van het EK. U kunt voor vijf
euro meedoen aan onze EK pool. Het is even een werkje maar het kan geheel objectief en
relaxed worden ingevuld. U hebt nog drie weken de tijd.
Volgende week vrijdag hebben wij, van de Cerck, weer live muziek. Om 21.30 uur begint
het optreden van de band Last-Time die voor the first time in de Cerck komt spelen.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

