
Afhaalmenu 

vrijdag 26 juli 2013 

 
Pepersteak met gebakken aardappelen en tomaat-venkelsalade en  

een toetje 
 

€ 8,50 
 
 

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

Tel. 0593 523288 
 

Altijd weer 
 

Zelfs al is het geen weer dan is het toch weer. Dat zie je maar weer. Van het huidige weer 
zegt men dat het mooi weer is. De boeren zeggen dat het te droog is. Heb je dat weer. Is 
het weer niet goed. Op dit warme weer, dit weer is gisteren officieel aangemerkt als een 
hittegolf, volgt vaak onweer. Met weerlichten en zo. Is dat onweer voorbij dan frist het 

allemaal weer lekker op. Onweer klinkt als geen weer maar het is wel degelijk weer. Flink 
onweer kent zijn weerslag niet. De brandweer is met dit weer extra alert. Gevaar voor bos 

en heidebranden. Met zo’n heidebrand is het zaak goed na te blussen want die heide 
brand zo weer. Zulke weerpraatjes komen van het warme weer en het is nog steeds 

komkommertijd. Excuses hiervoor. Ik zal weer aan het werk gaan.  

Vandaag komen de fietsers weer. Er komen drieduizend fietsers door het centrum. Wij, 
van de Cerck, zijn tevreden met tien procent hiervan. Dan is de andere negentig procent 
voor de collega horecaondernemers. Je moet een ander ook iets gunnen. Vanwege het 

mooie weer hebben we de stamtafel voor het Logboek staan. Kunnen de gasten ook even 
rustig een krantje lezen in de buitenlucht. Ook zijn wij vandaag weer oplaadpunt voor de 
elektrische fietsen. Geheel gratis en voor niets kunnen de batterijen worden opgeladen.  

Volgende week vrijdag om 16.00 uur treedt geheel volgens traditie de Amsterdamse 
plattelandszanger Bas de Haan op. Hij zal plaats nemen op het voorterras en laat de 

gasten een lied kiezen van zijn menukaart. Hij zingt uit eigen keuken, bekende klassiekers 
of gewoon lekkere nummers. Alle liedjes worden gratis door de zanger zelf geserveerd. 

Wij, van de Cerck, zorgen voor de rest al is dit niet geheel gratis. De zanger moet tenslotte 
ook nog betaald worden.  

Vanavond zullen twaalf straatmuzikanten hun kunsten vertonen in het centrum. 
 
 
 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


