
Afhaalmenu 

 

vrijdag 6 december 2019 
 

Nasi met kipsaté en een gebakken eitje + toetje 

€ 7,50 
 

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

 
 

Donkere dagen voor kerst 

Ze zijn aangebroken, de donkere dagen voor kerst. Het jaar loopt ten einde. Voor ons, van de 

Cerck, worden het nog hectische dagen. Eerst de kerstmarkt met de band Blues Gallery, dan 

al die kerstborrels, dan Debby Petter, hierna de koopzondag met Groovy Train, dan even op 

adem komen en na de kerst het Top 2000 gebeuren met als hoogtepunt op zaterdag de 28ste 

december een uitverkocht Top 2000 muziekspektakel met de band Hooked on Red. Die 

zondag en maandag erop hebben we ook nog twee Top 2000 pubquizzen die ook helemaal 

volgeboekt zijn. We zien er niet tegenop maar zien het als een uitdaging. Wel teleurstellend is 

de cadeauregen die dit jaar, weer net als vorig jaar, is uitgebleven met Sinterklaas. Helemaal 

niets heb ik gekregen van de Sint. Iedere avond zette ik een schoen, laars of klomp bij de 

houtkachel in de zaak. Alles heb ik uitgeprobeerd om de (goed)heiligman maar te behagen. Het 

heeft niets opgeleverd. Dat terwijl ik altijd heilig in die man geloof. Dat gaat er nooit meer uit. Zal 

wel weer aan mijzelf liggen. 

Wat nog wel vermeldenswaardig is, is het feit dat wij, van de Cerck, eerste zijn geworden bij de 

één of andere horecaverkiezing van Horecaprijzen.nl. Iedere gemeente in Nederland deed 

hieraan mee. Van de gemeente Midden-Drenthe zijn wij dus als eerste geëindigd. Bij nader 

inzien bleken er in deze gemeente voor onze categorie te weinig stemmen binnen gekomen en 

was er geen uitslag. Wel stonden wij bovenaan. Diggels uit Westerbork stond als tweede in de 

lijst. De Westerburcht uit Westerbork bungelde ergens onderaan. Gelukkig was er geen 

horecabedrijf bij waarvan de naam met een A  of B begint.  

Dan gaan we nu over op het kerstaankleden van de Cerck. Ik verwacht vandaag of morgen de 

kerstboom. Alle kerstversiering is reeds van zolder gehaald. Dus… 

Volgende week kerstmarkt in Beilen met live muziek in de Cerck van The Blues Gallery. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


