
Afhaalmenu 

 

vrijdag 6 oktober 2017 
 

Sukadelapje met aardappelpuree, rode kool 
en een toetje 

 
€ 8,00 

 
 

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

 
 

Een stormachtige donderdag 

Wij, van de Cerck, dachten gistermorgen dat we het niet druk zouden krijgen. Althans niet 

met koffie, gebak en de lunch. Het regende en waaide dat het een lieve lust was. Voor ’s 

middags stond er vanaf vier uur een partij gepland en voor ’s avonds hadden we Café de 

Liefde van Beilen op het programma staan. Schijn bedroog. We hadden geen rekening 

gehouden met het stakend onderwijs. Stakers hebben immers ook pauze en dan moet er 

wel geluncht worden. Dat was dus niet even stilstaan maar was het hollen. Na de lunch 

moesten de onderwijzers en onderwijzeressen weer verder met staken en keerde de rust 

terug. Dan is het even de boel checken. Er was niets weggewaaid. Wel hadden we ineens 

een luchtbed op het Cerckplein liggen. De eigenaar kan het weer op komen halen. Wie 

weet waar het helemaal vandaan is komen waaien. Maakt niet uit. Vanaf vier uur dus een 

partij met eten erbij. Dat rijmt. Dit is uitermate goed verlopen. Dat was weer niet stilstaan 

maar hollen. Het was net op tijd afgelopen want om acht uur in de avond kwam Café de 

Liefde van Beilen. Dat was een welkome afwisseling in ons vaak hectische horecaleven. 

Het was rustgevend, hartelijk, liefdevol, vredig, ophelderend, vertrouwelijk, vrij zinnig en 

vrijzinnig. Wij, van de Cerck, bent er aardig van opknapt. Hartelijk dank. Zo veranderde 

een stormachtige donderdag toch nog in een geestverruimende, rustgevende 

donderdagnacht. Ik kan een ieder aanbevelen om de volgende editie van de Liefde van 

Beilen mee te komen maken. Het zet je weer met beide benen op de grond. Je weet weer 

waar het allemaal om gaat in het leven. Het is niet de waanzin maar het is de liefde. 

Veertien december is de volgende gepland. Zo met de naderende kerst mag het thema 

dan wel zijn; Mag het ietsje minder? 

 

 

De kaartjes voor voorstelling van Debby Petter woensdag a.s. zijn nog steeds uitverkocht. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


