
Afhaalmenu 

vrijdag 25 januari 2013 

 
Stamppot Boerenkool met spek en worst 

 
€ 6,50 

 

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

Tel. 0593 523288 
 

Lekker belangrijk 
 

De tiende Winter Wende-aovend zit er op. Na zo’n evenement ben je altijd benieuwd wat 
de plaatselijke pers er van heeft gemaakt. Het was namelijk een groot succes. Altijd leuk 

om dat nog even in de krant terug te lezen met een leuke foto er bij. De krant op de mat. Ik 
bedank de bezorger die de kou trotseerde en blikte meteen op de voorpagina. “Finale stap 

voor de MFA”, Multifunctionele accommodatie in Westerbork.  “Alleen voor bikkels” , 
survivalrun in Westerbork. Klein berichtje over glasvezel in Zwiggelte en zoals altijd de 

messcherpe column van Ron de Vos. De editie Westerbork is weer eens verkeerd 
bezorgd. Lezen ze in Westerbork over de Winter Wende-aovend in Beilen. Ik naar 

Westerbork om daar de krant te lezen maar daar stond precies hetzelfde in. Blijkt dat de 
Beiler editie niet is geperst. Helemaal niets over de Winter Wende-aovend. Waarom niet? 

Dacht de redactie van de Krant, “lekker belangrijk!” of is de werkdruk te hoog. Wellicht 
adverteren wij ondernemers niet genoeg? Dit mag trouwens niet van invloed zijn. Was de 
krant al vol? De deadline gepasseerd? Ook ons persbericht voor komende vrijdag stond er 

niet in. Was al geschreven dus dat was het werk ook niet.                                            
Wel lekker belangrijk: “Afname vleermuizen”, “Ochtendles integrale yoga”, 

“Wereldgebedsdag ook in de Wester Es”, “Kinderen in de kerk”, IJspret in Zuidwolde”. Het 
moet er allemaal in maar waarom dan niet de Winter Wende-aovend? Deze vraag zien wij, 
van de Cerck, graag beantwoord. Jammer dat het geen abonneekrant meer is. Hadden we 

de krant op kunnen zeggen. 
 

Wij, van de Cerck, bedanken de buren (Kramer Mode voor de lange vrouw) voor het 
sneeuwvrij maken van onze stoep. Hartelijk dank! 
Vanavond in de Cerck: SoulRight om 21.30 uur. 

 
 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


