
Afhaalmenu 

 

vrijdag 23 januari 2015 
 

Boerenkool met verse worst en dobbelsteentjes spek 
en een toetje 

 
€ 7,00 

 
 
 

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

 
 

In Stijl 
 

U heeft vast en zeker afgelopen dinsdag het artikel over het centrum van Beilen in het Dagblad 

van het Noorden gelezen. Wij, van de Cerck, wel. Het artikel begint met: “ Bovenaan het 

wensenlijstje voor het winkelcentrum van Beilen staat een Grand Café. Want het dorp heeft 

weliswaar best een compleet winkelaanbod, maar een beetje in stijl koffiedrinken is er niet bij.” De 

journalist in kwestie, Bernd Otter, was gisteren te koffie drinken in de Cerck. Hij was weer in Beilen 

voor een artikel over de wekelijkse markt in Beilen. Hij zei dat hij de informatie uit het rapport had 

gehaald die door onderzoeksbureau Broekhuis Rijs Advisering was opgemaakt. Kijk, als een 

onderzoeksbureau zoiets concludeert dat moet het ook wel waar zijn. Zo’n bureau steekt tenslotte 

ook een heel vermogen in de zak voor een rapport van anderhalve centimeter dik. Ze hebben ook 

onderzocht dat er een winkelleegstand was van 15 procent. Dit is twee keer zoveel dan het 

landelijk gemiddelde. Hoe ze hier bijkomen is een raadsel. Ik weet bijna zeker dat we onder het 

landelijk gemiddelde zitten. Zo’n bureau wordt betaald met belastinggeld. Waar we nu mee bezig 

zijn daar waren we veertig jaar geleden ook mee bezig. Diverse onderzoeksbureaus hebben hun 

licht er al over laten schijnen maar het is nooit echt wat geworden. Over tien jaar zijn we er weer 

mee bezig. Laat ze het centrum maar eens echt een goede beurt geven zoals in het rapport 

gewenst geacht wordt. Misschien duurt het dan tien jaar langer voor we er weer mee bezig zijn. 

Laat dat Grand Café dan ook maar komen. Tot die tijd kunt u in uw eigen stijl koffiedrinken in de 

Cerck waar het altijd goed vertoeven is.  

 

Volgende week vrijdag; live in de Cerck: 

 

Bluesbelly 

 

Veenkoloniale blues uit de Zuidoost hoek. Aanvang 21.30 uur 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


