
Afhaalmenu 

vrijdag 8 november 2013 

 
Stamppot boerenkool met rookworst en dobbelsteentjes gebakken  

 
gerookte spekjes en een toetje 

 
 

€ 7,50 
 

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

Tel. 0593 523288 
 
 
 

Telefoon 
 

We hadden al een tijdje het gevoel dat onze telefoon wordt afgeluisterd. Zo één keer in de maand 

belt er een mevrouw uit Berlijn met de Cerck. Deze mevrouw heeft liever niet dat ik haar naam 

noem. Laten we zeggen Angela M. Ze wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in 

Beilen, Drenthe en eigenlijk heel Nederland. Voor deze laatstgenoemde provincie van Duitsland 

belt ze ook wel eens met laat ik zeggen Mark R. Het is beter dat ook deze naam onder de pet blijft. 

Angela is vooral benieuwd naar de verhoudingen tussen de Nederlanders en de Duitsers. Of we in 

de Cerck nog weleens plaatjes draaien van Siegfried Uhlenbrock. Daar heeft ze bij in de klas 

gezeten. Of Die Rixdorfer Sänger, waar ze het dansen op heeft geleerd. Ook vragen als, ‘Hangen 

de Weihnacht Lämpchen schon in das Zentrum?’ of  ‘Wie geht ess mit das Rauchverbot in der 

Kneipe?’ Gewoon uit belangstelling. Tot twee weken geleden. Toen kwam haar laatste telefoontje. 

‘Wir werden abgehört,’ zei ze en verbrak de verbinding. Nu schijnt er in de VS een organisatie te 

zitten die als hobby miljoenen telefoontjes zit af te luisteren. Wij, van de Cerck, hoorden af en toe 

ook vreemde geluiden over de telefoon. We hebben inmiddels maatregelen getroffen. We hebben 

een origineel waterdicht wandtoestel Ericsson type 1957 aangeschaft. Dit is een telefoon die 

afkomstig is uit een lucifersfabriek in Zweden. Waterdicht, dus kan niet afgeluisterd worden. Met 

een draaischijf. Hangt aan de muur. We zijn goed bereikbaar op dit toestel. Alleen als we zelf 

bellen dan gaat dat nog niet helemaal goed. Belde ik de overburen van Grillroom Isis, kreeg ik 

Hulzebosch aan de lijn. Belde ik mijn zus, kreeg ik het gemeentehuis aan de lijn. Belden we de 

leverancier, kregen we het Ministerie van Justitie aan de lijn. De draaischijf draait binnenin niet 

zoals het behoort te draaien. Hier wordt nog aan gewerkt. U kunt met een gerust hart zonder te 

worden afgeluisterd uw menuutje bestellen. Ze hebben er daar in de Verenigde Staten geen moer 

mee te maken wat we hier in Beilen eten.  

Zaterdagavond, Bockbier proeven in de Cerck. Status: uitverkocht.  

Vrijdag 29 november live muziek met Red Plague. Status: gratis toegang. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


