
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 28 februari 2020 
 

Runderstoof met puree en broccoli + een toetje 

€ 8,50 
 

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

 
 

Holland van Boven 

Woensdag kreeg ik een mailtje van Brigitte van Boven. Nee, van Brigitte Heijnen. De 

eindverantwoordelijke van het landelijke televisieprogramma Holland van Boven van SBS 6. Ze is er erg 

trots op dat hun derde seizoen alweer begint. Zij is getipt door de redactie over ons bedrijf, de Cerck. 

Wat tevens de reden is dat ze onmiddellijk contact met ons opnam:                               ‘In uw provincie 

ga ik beginnen met: waar kun je heerlijk dineren, of overnachten. Of waar gaan we heen om te 

recreëren. Waar willen onze kijkers heen voor een ontspannen vakantie. Uw bedrijf is naar mijn mening 

wellicht de juiste partij om mee te nemen in ons programma, waarin u kunt vertellen wie u bent en wat u 

zoal doet met uiteraard de mooie sfeerbeelden en beleving. Met onze uitzending willen we collectief 

bijdragen aan het bewustzijn van Nederland.’ aldus Brigitte. Ik kan het beste, bij interesse, de mail 

beantwoorden. Dan zal ze zo spoedig mogelijk telefonisch contact opnemen aangezien ze regelmatig in 

gesprek is. Ik heb de mail beantwoord.  

Geachte Brigitte, Hartelijk dank voor je mail en je vertrouwen in mij. Het spreekt voor zich dat u mijn 

locatie, de Cerck, graag in uw uitzending wilt laten zien. Dat is altijd goed voor de kijkcijfers. Ik heb even 

gekoekeld want ik kende uw programma niet. Ziet er goed uit. Nu wil het geval dat ik de afgelopen jaren 

al heel vaak op de televisie ben geweest. Hier ben ik eigenlijk wel klaar mee. Je word er toch op 

aangekeken. Daarom draag ik de laatste tijd ook een pet en heb ik mijn baard laten staan. Ik ben de 

beroerdste ook weer niet en wil dan wel een uitzondering maken voor Holland van Boven. Als u net 

zoveel betaalt als DWDD dan doe ik het nog één keer. Ik zou het willen doen voor vijf duizend euro. 

Omdat ik een groot hart bezit doe ik er ook nog eens tien procent vanaf bij contante betaling. Dat lijkt me 

toch schappelijk. Graag hoor ik van je wanneer jullie komen draaien. Dan kunnen we hier rekening mee 

houden. Het eerste kopje koffie krijgt u van ons. Groet, Henk B te B 

.Dat lijkt me toch redelijk. Nog even wachten op antwoord. Dat hoort u volgende week van mij. 

Vanavond om 21.30 uur de band Solid Groove 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


