
Afhaalmenu 

 

vrijdag 8 maart 2019 
 

Slavink met gebakken aardappelen en boontjes + toetje 

€ 7,50 
 

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

 

Koopzondag 

 

Ik weet nog steeds niet of de koopzondag van 23 december jongstleden nu wel of geen 

succes was voor de ondernemers in het centrum van Beilen. Wij, van de Cerck, hebben 

toen wel een heel mooie zondagmiddag beleefd met zowel het aantal bezoekers als wel 

de Ierse klanken van het duo Finse Ants in the Pants. Veel bezoekers vonden dat we dit 

vaker op zondagmiddag moesten organiseren. Nou vandaar dus. We hebben toen 

afgesproken dat we dit vier keer per jaar gaan doen. Zondag 17 maart om 15.30 uur treedt 

het trio Reverse Cowgirls op in de Cerck. Een dag na de opening van de nieuwe winkel 

van de buren, Paperhouse. Niet dat dit van enige invloed is op de situatie maar dan weet u 

dat gelijk even. Trouwens Kramer Mode wordt nog wel steeds gemist al moet ik zeggen 

dat de breiclub die hiervoor bij Kramer in de winkel breide het uitstekend doet in de Cerck. 

Er wordt gebreid alsof, ja alsof wat? Er wordt ook veel gepraat. Maar goed, daar gaat het 

niet over. Stel dat die laatste koopzondag bij u net zo’n succes was als bij ons dan kunt u 

gerust meedoen aan het verstoren van de zondagsrust. U kunt natuurlijk ook gewoon 

denken van ‘bekijk het maar’, ik doe die koopzondag wel op een andere dag. U bestiert 

ook geen kerk zoals wij wel doen. De enige openbare Cerck in Nederland waar een ieder 

welkom is. Ongeacht geloof, ras, geslacht, seksuele voorkeur, afkomst, rijk, arm, liever wel 

rijk en niet te zuinig, kleur, leeftijd, politieke voorkeur, hier zijn wel grenzen, handicap of 

beroep. Iedereen is welkom zolang het ook maar voor iedereen gezellig is. Consumptie 

niet eens verplicht. Meegenomen consumpties mogen niet genuttigd worden in de Cerck. 

Ook niet op koopzondag. Dus, we zien u graag op koopzondag 17 maart met de Reverse 

Cowgirls vanaf 15.30 uur totdat het is afgelopen. Het grappige van de Reverse Cowgirls is 

dat er niet één girl bij is. Eigenlijk helemaal niet grappig. Ook geen Cow trouwens. 

Betekent Reverse ook niet ‘omgekeerd’? Wat er nu precies is omgekeerd weet ik ook niet. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


