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Gehaktbal met friet en sla plus een toetje 

€ 10,00 
 
 

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

 
 

O 

Sinds een week zit de O weer in de maand. Dat is de O van,” Oh, de herfst komt er weer aan.” 

Ieder nadeel hep z’n voordeel. Het nadeel van de herfst mag u zelf bedenken. Het voordeel is 

het verschijnen van heel veel verschillende soorten heerlijke  Bockbieren. Bockbier wordt 

meestal geschreven als Bokbier maar ik vind dat het Bockbier moet zijn. De Cerck eindigt ook 

op seekaa? Dat staat iets sjieker. Dat verdient een lekker Bockbiertje gewoon. Komt u morgen 

ook Bockbiertjes proeven? We beginnen om half vier en gaan door tot acht uur in de avond. 

Dus, winkel op slot en met de opbrengst naar het Cerckplein. Het wordt mooi weer. Ondanks 

Coronaperikelen is het bockbierfestival altijd nog doorgegaan. Altijd was het een geweldig mooi 

bockfeestje. Mede dankzij het muzikale duo, Duo Sonic.  

Er wordt ook alweer gesproken over de Winter Wende-aovend. Die zal dan moeten 

plaatsvinden op zaterdag 15 januari 2022. Harold Kamps en ondergetekende, dit is bij wijze van 

spreken want ik onderteken de stukjes nooit, hebben zich bereid verklaart om dit evenement 

voor de zoveelste keer te organiseren. Ik geloof dat het voor de zeventiende keer wordt 

gehouden. We hebben twee coronajaren overgeslagen. Dat zal toch niet weer gebeuren? De 

artiesten staan te popelen om weer op te treden. Over artiesten gesproken; We hebben weer 

een verzoek gekregen om een comedy-avond te houden. Dit verzoek is inmiddels ook al 

vastgelegd. Deze zal worden gehouden op zaterdag 29 januari 2022. IJs weder en corona 

dienende. Ronald Smink komt met een nog nader te bepalen cabaretier een lachwekkende 

avond verzorgen. In de goede zin van het woord dan.  

U kunt voor zowel de Winter Wende-aovend als de Comedy-Night  nu al reserveren. Dan kunt u 

wel denken van , “Oh dat duurt nog heel lang.” Maar voor u het weet is het zover en dan vist u 

wellicht achter het net. Dan denkt u, : “Oh, oh, oh had ik nu maar gereserveerd.” Tot morgen. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


