
Afhaalmenu 

vrijdag 22 november 2013 

 
Zalmfilet met gebakken aardappelen, groente en een toetje 

 

 
€ 8,00 

 

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

Tel. 0593 523288 
 
 

Aandachtspunten 
 

Enkele zaken verdienen enige aandacht. Allereerst Sinterklaas: De aankomst in Beilen 

van deze bebaarde bejaarde ging niet een ieder naar haar of zijn zin. Wat ging er mis? 

Zelf heb ik een uur, met een kleine meid op de nek, op de markt gewacht op de Sint. Twee 

zwarte pieten vermaakten het publiek met praatjes en kunstjes. De praatjes kon ik niet 

verstaan en de kunstjes waren te ver weg. Totdat hevige pijnen mijn nek teisterden. Ik heb 

de kleine meid teruggegeven aan de ouders en ben zonder de Sint te hebben gezien 

vertrokken. Later zag ik, tijdens het werk, dat de Sint toch was gekomen. Hij liep als een 

hazewindhond achter de muziek aan. Ik zag nog net een flard van zijn lange rode jurk. 

Sinterklaas moet ergens in het dorp aankomen met een heleboel lenige Pieten, een vooral 

kort praatje maken met de burgemeester en daarna moeten de kinderen vermaakt 

worden. Zo moeilijk is dat toch niet? Ten tweede: De ondernemersvereniging bestaat dit 

jaar 100 jaar. Ik denk dat we het predicaat Hofleverancier maar aan moeten vragen. Nu 

we het toch over het Hof hebben. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat dit jaar 200 jaar. 

Ik heb mij daar eens in verdiept maar dat was in 1813 nog een heel gedoe met die 

Napoleon. Hij had de slag bij Leipzig verloren en trok zich terug. Hij was van plan om even 

aan te sterken en dan terug te komen maar Willem 1 werd teruggeroepen uit Engeland. En 

ja hoor, Hij werd op 30 november aan land gezet bij Scheveningen. "Ons gemeene 

Vaderland is gered: De oude tyden zullen weldra herleeven." Ging dat tegenwoordig nog 

maar zo gemakkelijk. We zitten nog na te genieten. Nu met Willem Alexander en Maxima. 

Wel was er een kleine onderbreking vanwege een conflict met Duitsland in de jaren veertig 

van de vorige eeuw.  

Dan besteden we nog enige aandacht aan de koopzondag. We mogen nu ook zondags 

open. Het lijkt ons, van de Cerck, het beste om hier maar geen aandacht aan te besteden. 

Wellicht dat er ondernemers zijn die hier gebruik van willen maken en dat kun nu dus. 

Klaar.  

Volgende week vrijdag in de Cerck: Red Plague met de Beiler zanger Arjan Snoeyer.      

Stevige rock. Don’t get infected roept de zanger. Aanvang 21.30 Toegang gratis. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


