Afhaalmenu
vrijdag 6 november

Twee slavinken met gebakken aardappelen, rauwkost
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Goedemorgen
Dit is weer eens zo’n dag dat het niet gaat lukken. De gehele dag heel weinig te doen. Tot
gisteravond vijf uur, ja en dan vanaf tien uur ’s morgens, ongeveer honderd euro in de kas. Je
zou zeggen dan heb je genoeg tijd om een briefje te schrijven. Op de een of andere manier is
het er niet van gekomen. Vanaf vijf uur liep de zaak vol dus geen tijd om mij met het
vrijdagmenu schrijven bezig te houden. Nu is iedereen weg en dan moet het nog even
gebeuren. Dat gaat dus niet lukken. Het is alweer veel te laat. Ik moet nodig een poosje slapen.
U moet het dus hiermee doen.
Wel kan ik u melden dat er twee kaartjes voor de voorstelling van woensdag 18 november zijn
teruggekomen. Dan treedt Marcel Hensema op met zijn voorstelling Mijn Tweede. Deze
voorstelling was geheel uitverkocht maar nu dus niet meer. Als u belangstelling hebt dan kunt u
dit laten weten. Dan reserveren wij de kaartjes voor u. De Winter Wende-aovend staat er ook
weer aan te komen. Dit evenement wordt gehouden op zaterdag zestien januari. Hiervoor zijn
ook nog enkele plaatsen beschikbaar. Treuzel niet want de eerste reserveringen zijn al binnen.
Morgenavond houden, wij van de Cerck, weer een zaterdagavondcafé. Deze keer met live
muziek van de band Oxbrook Axes. Dit is niet uitverkocht want hier zijn geen kaartjes voor te
koop. Dit is geheel gratis en voor niets te bezoeken.
Zie ik ineens een sticker liggen van CCV. U weet wel van het veilige centrum in Beilen. Wij
hebben onze eerste Ster!!

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

