
Afhaalmenu 

vrijdag 28 december 2012 

 
Nasi met saté en een eitje € 7,00 

 
Verrassingstoetje € 1,50 

 
Erwtensoep met roggebrood en spek € 5,50 

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

Tel. 0593 523288 
 

Hoogte- en dieptepunten 
 

Zo tegen het einde van het jaar komt ieder medium met de hoogte en dieptepunten van 
het afgelopen jaar. Daar dragen wij, van de Cerck, graag ons steentje aan bij. Het gaat 

hier om hoogte en dieptepunten die het centrum van Beilen in het algemeen en dinercafé 
de Cerck in het bijzonder treffen. Het eerste hoogtepunt wat in mij opkomt is dat de 

Fiets4daagse vier dagen door Beilen kwam. Met als dieptepunt dat de ondernemers in het 
centrum, hier weinig tot niets van gemerkt hebben. Dieptepunt was ook de kapotte voorruit 
van de Cerck met als hoogtepunt dat de politie na drie weken en verschillende telefoontjes 
polshoogte kwam nemen. Hoogtepunt was ook het advies om toch nog maar aangifte te 
doen met als dieptepunt dat we het proces verbaal nog steeds niet onder ogen hebben 

gekregen. Verschillende dieptepunten waren de irritaties omtrent verschillende akkefietjes 
met de plaatselijke bank. Hier achterweg kwam een hoogtepunt. Dat betrof een mevrouw 

van dezelfde bank die de boosheid en frustratie heel goed begreep. Dieptepunt was dat ze 
er toch niets aan kon doen. De mannen met de dikke bonussen hadden het allemaal zo 
bedacht. Zij had hier geen invloed op. Dieptepunt was het bezoek van een inbreker met 
als hoogtepunt dat deze keurig werk heeft afgeleverd. Wat een hoogtepunt had moeten 

zijn was de kerstmarkt maar door de bakken met regen werd het een dieptepunt. 
Hoogtepunt is toch het bericht dat de geplande kerstliederen van Sgt Wilson army show 
nu in juni 2013 ten gehore zullen worden gebracht. Misschien een optie om dan maar de 

hele kerstmarkt over te doen?  
 

Dan zijn we nu aangekomen bij het hoogtepunt van 2012. Dit hoogtepunt zal vanavond 
plaatsvinden met het Finse duo ANTS IN THE PANTS. Traditionele Ierse muziek met 

Murphys Red op de tap. 
Aanvang 21.30 uur.  

 
Wij, van de Cerck, wensen u allen een prachtige uiteinde van 2012 en een gelukkig 

begin van 2013.  
De nieuwjaarswens voor de rest van 2013 volgt volgende week. 

 
 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


