
 
Afhaalmenu 

 

vrijdag 28 augustus 2020 
 

Nasi met saté, gebakken eitje en een toetje 
 

€ 8,00 
 

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

 
Privacy 

Wij zijn verplicht de gasten te vragen om hun naam en telefoonnummer op te schrijven in ons 

speciaal hiervoor aangeschafte opschrijfboekje. De meeste gasten doen dit. Bij het naslaan van 

de gegevens kwamen we zelfs de naam Mark Rutte tegen. Eigenlijk mag ik dit niet vertellen 

maar ik kan u verzekeren dat de minister-president niet is geweest. Niemand heeft hem ontdekt 

in de Cerck. Er is iemand die net zo heet of iemand wil niet dat zijn eigen gegevens bij ons 

bekend werden. Er is ook enige ophef ontstaan over de manier waar op de horecaondernemers 

met deze gegevens omgaan. Dit ligt nogal gevoelig. Ik kan u verzekeren dat wij niets maar dan 

ook niets naar buiten lekken met de namen en telefoonnummers. Iedere zaterdagavond bel ik 

wel alle nummers die er in staan op. Ik vraag dan hoe het met ze gaat. Bij alle gasten ging het 

goed tot zeer goed. Eén gast had zijn enkel verstuikt en één gast had last van linkerknie die hij 

maar moeilijk kon buigen. Ik adviseerde hem er zalf op te smeren. Zo ben ik dan ook wel weer. 

Ik help de mensheid graag van de klachten af. Ja, ook die zogenaamde Mark Rutte had zijn 

nummer er bij staan en die heb ik ook gebeld. Verkeerd verbonden. Ik had ene Hugo de Jonge 

aan de lijn. Die was nog nooit in Beilen geweest. We kunnen hier dus spreken van valsheid in 

geschrifte.  Verder was iedereen gezond. Komende zaterdag bel ik de gasten van de afgelopen 

week. Het schijnt dat in de horecagelegenheden de minste besmettingen plaatsvinden. De 

provincie Drenthe is in absolute en relatieve zin nog altijd de provincie met de minste 

besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn hier 3.2 nieuwe coronagevallen. Dat is te 

verwaarlozen. Toch? Wij, van de Cerck, gaan heel zorgvuldig om met de regels dus aan ons zal 

het niet liggen. Het boekje met de namen leggen we iedere avond in de kluis zodat niemand de 

gegevens kan inkijken.  

Vrijdag 25 september vindt het eerste concert in de Cerck weer plaats. Ralph de Jongh houdt 

de traditie in stand om het culturele seizoen te openen. We weten nog niet precies hoe we het 

gaan doen want er mogen dan ook vast niet te veel gasten naar binnen. Wellicht doen we het 

op het Cerckplein. Moet het wel goed weer zijn.  

Voor de voorstelling van Debby Petter zijn voor de donderdagmiddag 8 oktober nog plaatsen 

beschikbaar. De avond is reeds uitverkocht. Ze doet de voorstelling twee keer voor dertig 

toeschouwers. Dit vanwege de corona.  

Op zaterdag 10 oktober houden we weer een bockbierfestival op het Cerckplein. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


