
Afhaalmenu 

 

vrijdag 4 septemberrrr 
 

Pasta (Farfalle dat zijn van die vlindertjes) bolognese 
met een toetje 

 
€ 7,00 

 
 

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

 
 
 

Er 
 

Volgens mij heb ik het ieder jaar op de eerste vrijdag van september over de ÈR die weer in de 

maand zit. Dat komt dan omdat mij dat heel hoog zit. We gaan die vreselijke herfst en winter 

weer tegemoet en dat steekt. De dagen worden steeds korter, kouder, natter en winderiger. De 

nachten ook maar dan niet korter maar langer maar wel met die andere onaangename 

weerverschijnselen. Maar goed, wij, van de Cerck, zijn voorbereid op een koude periode. 

Genoeg hout ingeslagen voor de kachel en zelfs een nieuwe cv installatie. Laat die winter maar 

komen. Ons krijgen ze er niet onder. Trouwens, er kunnen nog best een heleboel dagen met 

een aangenaam weertype passeren. Morgen, zaterdag 5 septemberrr, kunnen wij vol trots ons 

nieuwe podium presenteren aan de Beiler bevolking. Op dit moment, donderdag 3 septemberrr,  

zijn de bouwvakkers nog druk bezig met de overkapping. Vandaag, vrijdag 4 septemberrr komt 

het af. Two Dollar Tuesday komt morgenmiddag om een uur of drie optreden op het 

cerckpleinpodium. Kom even langs. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dan kunt u ook een 

andere keer langs komen. Het podium met nieuwe dak staat er nog wel een poosje. Ik schrijf dit 

briefje altijd in etappes. Inmiddels is het hoogste punt bereikt. Dat betekent een biertje voor de 

timmerlieden. Vandaag, vrijdag 4 septemberrr komt het dak er op. Het hoogtepunt van deze 

week verwachten we dus morgenmiddag, zaterdag 5 septemberrr. Als die èr er in zit dan zit ie 

er ook goed in. 

De eerste echte activiteit op het Cerckplein staat gepland voor zaterdag 17 oktober. Dan 

houden we een bockbierfestival. Zulke festivals worden her en der ook gehouden maar niet zo 

gezellig als bij ons. Dat snapt u wel natuurlijk. Er zullen twee echte bierbrouwers aanwezig zijn 

en er worden om en nabij tien verschillende Bocken geserveerd. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


