Afhaalmenu
vrijdag 23 november 2012

Stamppot boerenkool met rookworst en spekjes € 6,50
Erwtensoep met roggebrood en spek € 5,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Ieder zijn vak

Al wordt het echte ambacht minder bedreven dan vroeger, het bestaat nog wel. Zo hebben
we hier in Beilen nog een echte bakker, groenteman, slager en de kok van de Cerck.
Misschien nog wel meer maar dat schiet me zo gauw niet te binnen. Vaak zijn deze
ambachtelijke ondernemers aangesloten bij een gilde. Voorbeelden zijn Het Echte
Bakkersgilde en het Keurslagers gilde. Een ander gilde is die van inbrekers. Eén van deze
leden heeft in de nacht van zondag op maandag een bezoek gebracht aan de Cerck. Deze
inbreker heeft keurig werk afgeleverd. De kassa is gedemonteerd en alleen de lade heeft
hij kundig losgewrikt. Deze lade was hierna niet meer bruikbaar. Verder geen schade
behalve een schijnwerper die achter de zaak hangt, de deur waardoor hij binnenkwam en
een plant die op de grond lag. Ongelukje. Jammer voor hem dat de opbrengst niet zo hoog
was. Trouwens, als je het uurloon rekent dan gaat het nog wel. Hij zal vast niet lang bezig
zijn geweest. De gast heeft ook niet aan de drank gezeten. Het was een echte beroeps.
Daarom heeft hij natuurlijk ook niet in de kast in het restaurant gekeken. Normaal liggen
daar alleen maar de tafelbenodigdheden. In ons geval ligt daar de gehele weekopbrengst.
Dit hang je niet aan de grote klok want voor je het weet komen zijn collega’s langs. Ze
moeten tenslotte ook brood op de plank en dan het liefst van de ambachtelijke bakker.
Graag willen wij, van de Cerck, de onaangekondigde bezoeker bedanken voor zijn
kundige optreden. Goed gewerkt jongen! Kun je trots op zijn. Zal in het gilde ook
gewaardeerd worden door je collega’s. Gingen ze altijd maar zo te werk. We hebben
alleen geen kleingeld meer en dat kun je bij de plaatselijke bank ook niet krijgen. Toch
vervelend.
Blijf in het vervolg G..V..D…. af van andermans spullen af en ga een ander vak leren. Zo
dat is er uit.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

