
 

Afhaalmenu  

Vrijdag 6 november 2009  

Menu 1  

Hamburger van de Cerckkok met friet en sla 

en natuurlijk mayonaise 

€ 6,50 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

tel. 0593 523288 
 

Crisis 

Tot voor kort niets gemerkt van de crisis in den lande maar de laatste weken is het 
toch wel erg rustig. Ik geloof dat ik in een eerder schrijven ook al eens geklaagd heb. 

Ik hoop dan ook niet dat ik u verveel met mijn klaagzang. Ik ben er ook achter 
gekomen dat ik niet de enige ben die klaagt. Vanaf nu zal ik dat niet meer doen. Ik 

heb er namelijk iets op gevonden. Wij, van de Cerck, gaan er enkele 
nevenactiviteiten op na houden. Vanaf gisteren doen wij ook aan parapluverhuur. 
Geregeld komt het voor dat gasten de paraplu vergeten mee te nemen. Ze komen 
binnen als het regent en als ze weer weg gaan is het droog buiten dus dan denken 
ze even niet aan de paraplu. Vanaf mei 2004, toen we zijn begonnen, hebben we 
toch zo’n slordige achtenzeventig paraplu’s verzameld. De laatste dagen is het 

hondenweer dus dan is de link gauw gelegd. Vijf euro per uur da’s niet duur. Komt 
het niet uit de lengte, dan maar uit de breedte. Tevens uw adres voor behangtafels. 

Hier hebben wij er één van. Tien euro per dagdeel, dat is niet veel. Je zou maar 
zonder zitten als je het echt nodig bent. Zo komen wij, van de Cerck, de winter door. 

De loop moet er nog wel inkomen maar ik denk dat het een gat in de markt is.  

Volgende week donderdag komt TV Drenthe om half acht ’s avonds de quiz 
Deurgooien opnemen in de Cerck. Als u mee wilt doen dan moet u dat even laten 
weten. U kunt vragen verwachten van; Hoe hoog is de kerktoren in Beilen of wat is 
de omtrek van de dikke boom, wanneer stond Beilen in brand en hoe vaak slaat de 
klok van de toren als het twaalf uur is? Wie weet dat nou niet? U bent natuurlijk ook 

van harte welkom om te komen kijken. Vrijdag de dertiende november wordt het 
uitgezonden op TV Drenthe. Kijk vanavond even naar Deurgooien op TV Drenthe en 

u weet wat u te wachten staat. Jos en Janneke van de Bruna doen ook mee.  

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 

Kijk op eens op: www.decerck.nl

http://www.decerck.nl/

