
Afhaalmenu 

vrijdag 30 november 2012 

 
Varkenssteak, gebakken aardappelen en salade € 7,00 

 
Erwtensoep met roggebrood en spek € 5,50 

 

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

Tel. 0593 523288 

 
Onderzoek 

 
Wij, van de Cerck, hebben een sociaal psychologisch onderzoek laten doen onder het 

winkelend publiek in het centrum van Beilen Hieronder het resultaat: 
In de eerste plaats is onderzocht wat de mensen in het centrum van Beilen aan het doen 

zijn.  67 % winkelen, 18 % wandelen, 5% op doorreis, 4% vogels kijken en 6% geen 
mening. Van de 67 % winkelende zegt 56% een beter gevoel te krijgen van het winkelen. 

20% zegt geld te besparen op gratis parkeren en hier weer 18% van zegt langer te 
winkelen vanwege het gratis parkeren en hier weer 10 % van zegt lopend naar huis te 

gaan om de auto een dag later op te halen na eerst nog weer gewinkeld te hebben. Ook 
dit  vanwege het gratis parkeren. Van het 18% wandelend publiek zegt 17% aangetrokken 
te worden door de winkels die open zijn. 95% van deze wandelaars zegt de verleiding niet 

te kunnen weerstaan om toch wat te gaan kopen. Deze 95% horen dus eigenlijk nog bij 
die 67% winkelend publiek. Dit komt er op neer dat 72% van de aanwezigen in het 

centrum winkelt. Van de 5% die op doorreis zijn is niemand ondervraagt. Deze hadden 
geen tijd. De 4% vogelkijkers wilden niet gestoord worden. Hiervan is dus niets sociaal 

psychologisch onderzocht. Van de 72% winkelende zegt 69% na thuiskomst zich een stuk 
socialer te gedragen. 2% zegt door het winkelen niet van gemoed te veranderen en 1% 
heeft hierover geen mening. Ook kwam naar voren dat 100% van de mensen die een 

bezoek gebracht hadden aan Dinercafé de Cerck voortaan een stuk gelukkiger door het 
leven gaan. Het gehele rapport kunt u opvragen bij dinercafé de Cerck. Dit onderzoek 
werd gedaan door een sociaal psycholoog die zijn naam niet wil noemen. Hij zit op dit 

moment in een conflict met enkele collega’s. Wel hierom biedt hij op voorhand zijn 
excuses aan, mocht er toch iets niet helemaal 100% kloppen in dit onderzoek. Hij laat 

weten te goeder trouw te hebben gehandeld maar sluit enkele dwalingen niet uit. Tevens 
hoopt hij dat de ondernemers in Beilen hun voordeel kunnen halen uit deze resultaten. Of 

ze nu kloppen of niet. Prof. D.S. te G. 
 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten en na winkel sluiten naar de Cerck waar 
de band Blue Steps and the Horns om 21.30uur optreedt. 


