
Afhaalmenu 

vrijdag 7 december 2012 

 
Stamppot zuurkool met rookworst en spekjes € 6,50 

 
Erwtensoep met roggebrood en spek € 5,50 

 

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

Tel. 0593 523288 

 
Winter 

 
De winter heeft zijn intrede gedaan. Sinterklaas kwam er nog redelijk vanaf maar vandaag 

(vrijdag) zal er een flink pak sneeuw vallen. Daarom vandaag een winters gerecht in de 

vorm van stamppot zuurkool. Nog steeds op de kaart: erwtensoep met roggebrood en 

spek.  

 

Dan gaan we nu naar de kerst. Kun je de hele boel weer versieren. Het lijkt allemaal wel 

gezellig maar het is altijd weer een heel gedoe. Dat allemaal omdat ruim tweeduizend jaar 

geleden een kindje met bijzondere gaven is geboren. Althans dat wordt alom beweerd. Er 

is zelfs een heel dik boek waar dat allemaal in beschreven staat. Nu zijn er wel meer dikke 

boeken waar van alles in staat. De sprookjes van Grimm bijvoorbeeld. Nu zijn er onder de 

mensheid verschillende gedachten over. Je hebt de gelovigen, de atheïsten en de 

ietsisten. Deze laatste denken dat er toch iets moet zijn maar kunnen de vinger er niet 

achter krijgen. Wij, van de Cerck, hebben hierover geen mening. Dat kindje met die 

bijzondere gaven, die ruim tweeduizend jaar geleden is geboren kon op latere leeftijd 

water in wijn veranderen. Zulke gasten hebben we in deze crisis nodig. Kan zo bij ons aan 

het werk. Zoals zo vaak. Als je ze nodig bent dan zijn ze er niet.  

Langs deze weg willen wij diegene die onze stoep gisteren sneeuwvrij gemaakt heeft 

bedanken. Hartelijk dank! Ga vooral zo door!  

 

Volgende week de kerstmarkt met na afloop het traditionele kerstconcert van de band 

Close Call. Aanvang 21.00 uur. 

 

 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten en na winkel sluiten naar de Cerck waar 

de band Blue Steps and the Horns om 21.30uur optreedt. 


