
Afhaalmenu 

 

vrijdag 29 april 2016 
 

Pepersteak met gebakken krieltjes, rauwkostsalade 
en een toetje 

 
€ 8,50 

 
 
 

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

 
 
 
 

Weer pech 

Het gehele briefje was geschreven. Het was aardig gelukt deze keer. Wilde ik het gisteravond om 

23.00 uur verzenden, bleek de computer gekresjt. Er zat niets anders op om eenmaal 

thuisgekomen opnieuw te beginnen. Midden in de nacht zit ik hier dus een potje te typen. Het ging 

over Koningsdag. Dat het veel te koud was en nog steeds. En dat wij, van de Cerck, het oranjebal 

houden op de ouderwetse koninginnenacht van 29 op 30 april. Je kunt best een verjaardag een 

paar dagen later vieren. Vanavond dus het oranjebal met de band WholeLotta. Om 21.30 uur. 

Dan vieren we meteen de verjaardag van Prinses Beatrix en Koning Karel XVI Gustaaf van 

Zweden die op 30 april zijn zeventigste verjaardag viert. Hartelijk gefeliciteerd.  

Verder had ik het nog over het podium op het Cerckplein waar momenteel de laatste hand aan 

gelegd wordt. Dit podium is niet alleen geschikt voor concerten maar ook voor theater. Nu leek het 

mij wel wat om als ondernemers een toneelstuk te gaan opvoeren onder leiding van een echte 

regisseur. Wie graag nog eens wil acteren kan zich opgeven in de Cerck. Wat dacht u van het 

stuk’ “ Aambeien met slagroom.” van Lisette Leenders, of “ Daar zul je maar last van hebben.” van 

Johan E.G. Ruiter. We kunnen zelf ook een stuk bedenken zoals “ Was de Koning maar klant,” of 

Liefde en haat in de winkelstraat.” Meld u aan en we maken er wat van.  

Voor ons, ondernemers, bestaat er ook een mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in het AZC 

te Oranje. De liefhebbers kunnen zich melden in de Cerck.  

Tot vanavond op het oranjebal.  

Ik hoop toch van harte dat er iemand is die onze computer weer aan de loop kan krijgen anders is 

het echt vette pech en hebben we echt een probleem. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


