
Afhaalmenu  

Vrijdag 30 oktober 2009  

Menu 1  

Stamppot wortels (hutspot) met worst en stip in’t gat  

€ 7,00  

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

tel. 0593 523288  
  

Wat is het soms toch lastig om wat te bedenken om op dit briefje te schrijven. De ene 
keer gaat het vanzelf en de andere keer, zoals nu, gaat het in het geheel niet. Als ik 
niets opschrijf dan is het commentaar niet van de lucht dus ik maak er maar wat van. 

Heb ik het er deze week met mijn vriendin over dat we nodig weer eens naar het 
theater moeten. Ze had in de wereld draait door het Willem Breuker collectief gezien 

die met verschillende gasten optreden in den lande. Dat leek haar wel leuk en mij 
ook. Toevallig komen ze binnenkort in de Stadsschouwburg te Groningen. Ik kaartjes 
bestellen en die kreeg ik vandaag, als u dit leest gisteren, met de post bezorgd. Kijk 
ik nog even wanneer dit precies is en ja hoor, 12 november. Deze avond komt RTV 
Drenthe de nieuwe quiz Deurgooien opnemen in de Cerck. Wat moet je nou in zo’n 

geval. Ik zie nog wel even.  

Deze week is bekend geworden dat de Winter-Wendeaovend ook weer doorgang 
kan vinden. Dit evenement wordt gehouden op 23 januari 2010. Omdat de sponsor 
zich had teruggetrokken was het onduidelijk of het voor de zesde keer kon worden 
georganiseerd. Beilen Promotie heeft groen licht gegeven. Meer bijdrage van de 

horeca en Beilen Promotie zorgt voor de rest. Mocht u willen reserveren dan kan dit 
niet meer in de Cerck. Wij zitten al tot aan de nok toe vol.  

Vanavond de Amerikaanse muzikant Gentry Bronson in de Cerck. Deze man komt 
uit San Fransisco en vandaag doet hij Beilen aan. Hij is vooral bekend geworden met 
zijn vertaling van de klassieker van het Boudewijn de Groot nummer Avond. Wellicht 
dat Boudewijn de Groot zelf ook nog even komt kijken. U toch ook? Het begint om 

circa 21.30 uur.  

Ik wil ook nog even mijn familie uit Eerbeek, oom Albert en tante Gien, kinderen en 
kleinkinderen, van harte welkom heten in de Cerck. Ze komen met z’n veertienen 

lekker eten zaterdagmiddag. Daar zullen ze geen spijt van krijgen.   

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 

 


