Afhaalmenu
vrijdag 4 december 2015

Hutspot met worst en spek
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Bijzonder
Vandaag is het vrijdag 4 december. Het is de 338ste dag van het jaar. Met nog 27 dagen te gaan
tot 2016. Volgend jaar is 4 december de 339ste dag van het jaar en dan ook nog 27 dagen te
gaan tot het nieuwe jaar. Hieruit kunnen we concluderen dat we volgend jaar een dag extra
hebben. Die dag extra, 29 februari, valt op een maandag. Dat komt dan weer goed uit want wij,
van de Cerck, zijn op maandag vrij. Kunnen we die extra dag intens beleven. Maar dat zien we
dan wel weer. Wat ook bijzonder is aan vandaag, is dat het zowel de laatste vrijdag van de
week is als zo ook de laatste vrijdag voor Sinterklaasavond. Tevens de eerste vrijdag van de
maand. Ook heel bijzonder dat er deze maand maar vier vrijdagen zijn terwijl er bijvoorbeeld
wel vijf donderdagen zijn. Al met al is het vandaag een bijzonder bijzondere dag. Je moet zo’n
dag maar gewoon ondergaan en er niet te veel over nadenken.
Gewoon je werk doen en dan gaat zo’n bijzondere dag vanzelf voorbij. Morgen is alles weer
normaal. Het is dan wel de laatste zaterdag van de week en de eerste van december maar dat
is te overzien. Over een paar weken is zaterdag tweede kerstdag. Dat is heel andere koek.
Zo’n dag kom je altijd maar moeizaam door. U kunt natuurlijk op tweede kerstdag lekker uit eten
gaan in Dinercafé de Cerck. Dan maak je zo’n dag wel heel bijzonder. Dan komt er nog een
zondag achteraan voor het uitbuiken. Maar goed. Volgende week vrijdag is ook bijzonder.
Dan hebben we hier in het Beiler centrum weer de jaarlijks terugkerende kerstmarkt. Met als
hoogtepunt een optreden van de coverband Close Call.
Deze band speelt uitsluitend gezellige covers.
Aanvang 21.30 uur.
Wij, van de Cerck, wensen u goede Sinterklaasverkopen en een
bijzonder mooie pakjesavond.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

