Afhaalmenu
vrijdag 3 november 2017

Nasi met saté en een gebakken eitje
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

500
We keken er echt naar uit. De Lekker 500. Eindelijk was het dan zover. Deze week kwam
de Lekker 500 op de markt. Emiel voor vijftien euro de Lekker 500 gehaald bij Jos en
Janneke van de Bruna. We hebben dit blad allebei wel drie keer van voor naar achter en
andersom doorgebladerd. Zelfs de vierde keer kwamen we ons niet tegen. We stonden
domweg niet in de Lekker 500. Toen dit een beetje op ons ingewerkt was heb ik de
redactie van dit blad gebeld en gevraagd waarom wij, van de Cerck, niet in de Lekker 500
van dit jaar staan. Dit kwam omdat we vorig jaar ook niet in de Lekker 500 stonden. Wel
waren ze een keer bij ons geweest maar toen ging het niet helemaal goed aldus het lid
van de Lekker redactie. Wij serveerden de glazen wijn te vol en we waren te goedkoop. Ik
vertelde de man in kwestie dat ze volgend jaar dan ook niet hoeven te komen omdat ik
vanaf 1 januari toch zonder kok zit. Dat betreurde hij erg. “Dat is dan wederzijds.” besloot
ik dit telefoongesprek. Ik had nog een troef in handen en haastte mij naar Jos en Janneke
van de Bruna om aldaar de Quote 500 te kopen. Ik moet toch ergens in staan dacht ik.
Wel schrok ik van de prijs van dit decadente tijdschrift of magazine of hoe je zoiets ook
maar noemt. Twintig euro. Dat is niet niks. Vol spanning begin ik te bladeren. Twee en
dertig pagina’s advertenties. Dan begint het. Ik stond niet bij de eerste tien. Om een lang
verhaal kort te maken. Ik stond niet bij de eerste vijfhonderd. Dat was weer even slikken.
Direct de hoofdredacteur gebeld. Ik vroeg hem of ze mijn rekening courant wel hadden
gecheckt want hier stond meer op dan normaal. Het kwam er op neer dat het een kwestie
was van nullen en een komma of zo. Zo goed als niets dus. Neem ik aan. Volgend jaar
beter. Wel meteen twee staatsloten gekocht en zes rijtjes lotto getallen ingevuld.
Vorige week had ik het over de Radio 2 TOP 2000 stembus. Afgelopen woensdag werd
bekend dat deze stembus naar Beilen komt. Ik was niet de enige die een verzoek had
ingediend. Radio 2 vroeg Sylvester Anink uit Beilen in de radio uitzending waarom die
stembus naar Beilen zou moeten komen. Sylvester kon de TOP 2000 crew in dertig
seconden overtuigen dat ze Beilen beter maar niet links kunnen laten liggen. Vandaag
wordt bekend op welke datum precies. Het is tussen 1 en 8 december.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

