
Afhaalmenu 

vrijdag 4 januari 2013 

 
Schnitzel met gebakken ui en champignons en gebakken aardappelen 

met sla 
 

€ 7,50 
 

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

Tel. 0593 523288 
 

Gelukkig Nieuwjaar 
 

Wij wensen een ieder die dit leest een heel gelukkig 2013. Mocht u dit niet lezen dan mist 
u wel de beste wensen.  

 
Onlangs gelezen in Vrij Nederland. Het ging over de nieuwe kolencentrales in de 

Eemshaven. Lenie ’t Hart was een groot voorstander van een schone Waddenzee. Je zou 
verwachten dat zij, van de zeehondencrèche te Pieterburen, als één van de eersten zou 
protesteren tegen deze vorm van energieverwekking. We gaan eigenlijk wel vijftig jaar 
terug in de tijd met centrales die op steenkolen worden gestookt. Terwijl er al zoveel 
andere energiebronnen voorhanden zijn. Maar nee, geen kwaad woord over deze 

centrales. Ieder jaar krijgt de zeehondencrèche zo’n dertigduizend euro op de rekening 
gestort van Nuon. Volgens Lenie valt de vervuiling erg mee. Afgelopen jaar nogal wat 
aanvaringen gehad met de plaatselijk bank. Dit lag niet aan de bank. Dit lag helemaal 
alleen aan mijzelf. Het waren wat kleinigheidjes waar een normaal mens niet over zou 

vallen. Die banken moeten ook regels hebben. Soms komt dat dan wel eens niet goed uit 
maar achteraf was het een storm in een glas water. Geen kwaad woord over de 

plaatselijke bank. 
 

Zaterdag 19 januari 2013 wordt de tiende Winter Wende-aovend gehouden. Deze jubileum 
editie wordt groots aangepakt. Niemand minder dan de troubadour Henk Wijngaard zal 
op alle locaties een optreden verzorgen. Verder komt er weer goochelarij, theater en nog 
meer muziek langs. Natuurlijk ook Margaretha Kleine. Dat wordt genieten. Dit alles wordt 
mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Wij, van de Cerck, willen de bank langs deze 

weg heel hartelijk danken voor de bijdrage. Een bijzonder mooi gebaar.  
 

Vrijdag 25 januari de Groninger band SoulRight in de Cerck. Aanvang 21.30 uur. 
 
 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


