Afhaalmenu
vrijdag 25 juli 2014

Zomeraanbieding
Kipkarbonade met gebakken aardappelen, sla en een toetje
€ 6,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Komkommertijd
Er is werkelijk niets te melden van enige waarde. Niet dat het anders zoveel waarde heeft
maar dan staat er wel wat. Nu zit ik al uren te prakkiseren wat ik zal opschrijven. Het is de
Fiets4Daagse organisatie goed gelukt om werkelijk niet één fietser door het centrum van
Beilen te laten fietsen. Een felicitatie is hier op zijn plaats. Het moet wel heel diep zitten.
Wat er dan zo diep zit weet ik ook niet. Wij, van de Cerck, hebben het wel heel druk gehad
die dinsdag maar dat kwam door de zomermarkt die iedere dinsdag in Beilen wordt
gehouden. Ik stel voor om Stichting Beleef Beilen een poging te laten doen om van Beilen
een starplaats van de Tour de France te maken en dan gaan we niet over Westerbork
maar rechtstreeks over de A 28 naar Parijs.
Volgende week vrijdag is het weer de beurt aan Bas de Haan. Deze Amsterdamse
plattelands zanger komt ieder jaar naar Beilen om op ons terras de gasten te trakteren op
leuke liedjes die op zijn menukaart zijn te bestellen voor nul euro. Hij begint om 16.00 uur.
Omdat het toch komkommertijd is kan ik nog wel even Privéétje spelen. De kok van de
Cerck, Emiel, treedt op vrijdag 5 september in het huwelijk met Annet. De mede directeur
en andere medewerkers van de Cerck hebben zich voorgenomen om op de bruiloft
Drentse gedichten te gaan voorlezen van Roel Reyntjes. Dat vinden ze vast heel leuk. Er
wordt al druk geoefend. Reyntjes heeft veel gedichten geschreven zodat niet alles kan
worden voorgelezen. Daar is de avond te kort voor. In ieder geval de gehele bundel “ Een
Late Brummelpluk” zal worden voorgedragen. Zoals het nu lijkt kan de ingehuurde band
worden afgezegd. De gedichten nemen teveel tijd in beslag. Het zal een onvergetelijke
avond worden.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

