Afhaalmenu
vrijdag 5 juni 2015

Gehaktbal met friet en sla
en een toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Eindelijk
Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. Eindelijk daar is ie dan, de zon. Het seizoen is
begonnen. Daar plukken wij de vruchten van.
Het is donderdag en dan moet het briefje weer geschreven worden. Bovenstaande tekst
was het eerste wat mij te binnen schoot. Dat schreef ik vanmiddag om een uur of drie. Het
zijn gestolen teksten. Ik wist niet waar het deze keer over moest gaan. Het is inmiddels
middernacht en ik weet het nog steeds niet. Morgen is het heel mooi weer. (vandaag dus )
Dat wordt dus weer terras lopen. Het is lastig om toekomstig te schrijven. Als u dit leest is
het vrijdag en als ik dit schrijf is het donderdag. Als ik dan opschrijf dat vanmorgen iemand
een gat in ons terras boort dan denkt u waarschijnlijk dat dit gisteren was. Dit is niet het
geval. Dat gat wordt vandaag geboord. Het is een gat waar de houder van onze nieuwe
parasol in moet. Nu weten wij, van de Cerck, niet of er ook leidingen en/of kabels op de
plaats van het gat liggen maar als u nu zonder stroom of internet of zo zit dan kunt u er
van uit gaan dat dit wel het geval was. Hiervoor alvast onze excuses. Wellicht valt het
allemaal reuze mee en kunnen wij zonder problemen de nieuwe parasol hier plaatsen. Dat
kan wel eens goed van pas komen met die brandende zon.
Binnenkort vieren wij weer de langste dag van het jaar. Wij noemen dat Midzomerfeest.
Dit feest vindt plaats op vrijdag 19 juni. Wij, van de Cerck, vieren dit met een live optreden
van de band Groove Patrol en wel op het Cerckplein achter de zaak. Het optreden begint
om 21.30 uur. Deze band heeft ook al eens binnen opgetreden in de Cerck en dat was
een swingend geheel. Met blazers en zo. Ze zijn minimaal met z’n achten. Ook enkele
Beilenaren zijn lid van deze formatie. Kunt u er vast rekening mee houden.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

