
Afhaalmenu 

vrijdag 4 juli 2014 
 

Kipfilet met gebakken aardappelen en rabarbermoes 

plus een toetje 

€ 7,50 
 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 
 

Alles in de war 
 

Door dat voetballen raakt alles in de war. Je rekent er gewoon niet op dat onze jongens 

steeds maar blijven winnen. Trouwens, wel zielig voor Mexico om op zo’n manier de boot 

in te gaan. Morgenavond staat er live muziek gepland voor ons zaterdagavondcafé. 

Aanvang 21.30 uur. Niet dus. Oranje speelt om 22.00 uur tegen Costa Rica en daar gaat 

alle aandacht naar toe. Tenminste van zo ongeveer de gehele bevolking. We hebben de 

muziek dan maar vroeger op de avond gezet. Het begint nu om 18.00 uur. Dan kunnen de 

dinergasten lekker eten tijdens de warme klanken van Duo Sonic. Na het eten zal dit duo 

ons gaan opwarmen voor de kwartfinale Nederland versus Costa Rica zodat we 

welvoorbereid de wedstrijd kunnen aanschouwen. U bent van harte welkom. 

Bij winst, wat nog te bezien valt, moeten we woensdag 9 juli aantreden tegen België of 

Argentinië. Voor woensdag staat er niets in het boek dus raakt niet weer alles in de war.  

U wilt het misschien niet geloven maar afgelopen dinsdagavond vond er in de Cerck een 

vergadering plaats over de aankomst van Sinterklaas op zaterdag 15 november. Je kunt 

er niet vroeg genoeg mee beginnen. De commissie heeft zich voorgenomen om van de 

intocht een succes te maken. Na de flop van vorig jaar kun je in ieder geval zeggen, 

”Slechter kan het niet.” Ik mag het niet verklappen maar de Sint komt aan in de haven van 

Beilen. Hijzelf is hierover zeer verheugd. Hij houdt van boottochtjes. Ze hebben de Sint 

niet verteld dat hij op de waterski’s moet. Dat kan altijd nog wel.  

U zult op de hoogte gehouden worden. Voor je het weet is het weer zover. 

 

Tot morgenavond met Duo Sonic en aansluitend Nederland – Costa Rica. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


