
Afhaalmenu 

 

vrijdag 27 februari 2015 
 

Kiprollade met gebakken aardappelen en rauwkostsalade 
en een toetje 

 
€ 8,00 

 
 
 

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

 
 

Geen nieuws 
 

Het lijken wel de donkere dagen voor kerstmis. In dit geval Pasen. Dat is volgend 

weekend. Na eerst Goede Vrijdag te hebben gehad wat mij dan weer een lichtje doet 

branden. Dan hebben we volgende week geen koopavond. Dat houdt weer in dat we dan 

ook geen vrijdagmenu hebben. Dan kunt u eindelijk weer eens op een vrijdagavond lekker 

uit eten in Dinercafé de Cerck. Of moet u dan naar de kerk? Zo’n Goede Vrijdag en Pasen 

hebben we allemaal te danken aan die ene laffe daad van de Romeinse stadhouder 

Pontius Pilatus. De kruisiging van de Here Jezus die plaatsvond op de heuvel Golgotha 

nabij de stad Jeruzalem. Die onmenselijke wreedheid is dus niet van de laatste tijd. Dat is 

geen nieuws.  

Er is werkelijk niets plaatselijk, lokaals of regionaal te melden. Of het moet al gaan over 

het Factory Outlet Centre zijn dat in Assen zal verrijzen. Hier echter, hebben wij, van de 

Cerck, geen mening over. Een welkome gast van de Cerck zegt altijd: ‘Vaak ben je te 

bang.’ Zo’n Centre brengt je in ieder geval niets. Met de komst van het Eetpark in Beilen 

waren ook wij, van de Cerck, niet heel blij maar bang waren we evenmin. Dat Eetpark 

heeft ook niets gebracht maar de zaken gaan er niet minder om. We blijven gewoon ons 

eigen ding doen en dat werpt zijn vruchten vanzelf af. 

 

Zo hebben we vanavond een optreden van BJ Hegen met band, volgende week zaterdag 

de jaarlijkse muziekquiz, die al volgeboekt is.  

 

Dan kan ik u melden dat we op woensdag 18 november de voorstelling Mijn Tweede van 

Marcel Hensema hebben in theater de Cerck. U hoort nog wanneer de kaartverkoop 

begint. Zo spreiden wij onze kansen.  

Verder geen nieuws. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


