
Afhaalmenu 

vrijdag 29 juni 2012 

 
Kippenbout met gekruide rijst en een tomaat venkel salade 

 
€ 7,00 

 

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

Tel. 0593 523288 

 
Vandaag, als u dit leest gisteren, was het een lekker warme broeierige dag. Het zal dan 

ook gisteravond of de afgelopen nacht wel hebben geonweerd. Hiermee komt dan 
voorlopig weer een eind aan de zomer. Hebben we toch een dag zomer gehad. Vorige 

week vrijdag met het midzomerfeest viel het water met bakken uit de lucht. Altijd jammer 
voor de organisatie. Diezelfde organisatie stuit op meer problemen. Zelf heb ik ook jaren in 

de organisatie gezeten en toen was het niet anders. De marktmeesters bleven gelukkig 
gewoon lachen. Ondernemers die geen kraam voor hun winkel willen hebben staan of 
ondernemers die zich ergeren aan verkooppunten in hun buurt met soortgelijke waar of 

ondernemers die niks hebben aan zo’n feest of ondernemers die geen lawaai voor de deur 
willen of ondernemers die niet zo heel goed te bereiken zijn en ondernemers die juist meer 
voor de deur willen hebben, enzovoort. Wanneer komt de tijd dat we met z’n allen zeggen 

laten we er gewoon een mooi feest van maken. Geef de organiserende mensen carte 
blanche en juich hen toe. Dat houdt de moed erin. Ze doen het niet voor zichzelf. Achteraf 
blijkt het meestal een storm in een glas water te zijn geweest. Wij, van de Cerck, hadden 
ook kunnen zeuren over de poffertjes die werden weggegeven maar dat hebben we niet 

gedaan en het initiatief alleen maar toegejuicht. Ook al hebben we die avond geen 
pannenkoek verkocht. De plaatselijke horeca geeft nu het goede voorbeeld met de 

organisatie van Bourgondisch Beilen op 24 augustus. De koppen staan allemaal dezelfde 
kant op en gezamenlijk willen ze er een groot feest van maken. Zonder gezeur dat de één 
er misschien meer aan verdient dan de ander. Wat dit betreft heeft de horeca dan ook wel 

wat goed te maken want ook dit ging vaak mis de laatste jaren. 
 

Gelukkig hebben we op zaterdag 7 juli een leuk uitje voor u. (kost niks) We hebben dit op 
zaterdag gepland zodat ook de ondernemers de volgende dag uit kunnen slapen.  

 
21.00 uur de Erik Harteveld Bluesband en om 23.00 uur La Douche. 

 
 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


