
Afhaalmenu 

 

vrijdag 8 september 2017 
 

Stamppot rauwe andijvie met speklap 
en een toetje 

 
€ 7,00 

 
 

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

 
 

Even weg 

De komende week zijn wij, van de Cerck, even weg. Ik zelf ben op zakenreis naar het 
Griekse Samos. Liever was ik thuisgebleven maar soms moet een mens zijn horizon 

verleggen. Het wordt een druk verblijf aldaar in de Griekse zon. In tien dagen tijd moet ik 
de volgende vijftien horeca gelegenheden bezoeken alwaar ik diverse workshops ga 

volgen. Corner Bar Pythagorio, Gregory’s Bar, Café del Mundo, Blue Boat Cocktail Bar, 
Mezza Volta Cocktail Bar, Boa Vista, Goal Bar, Navagos Beach Bar, La Costa, Alfa Café 
Bar, Heaven Bar, Mare Deus Beach, To Varelaki, Captains Bar en Esperos Café Bar. Dat 
wordt dus een drukte van belang. Ik hoop maar dat het niet te warm is daar. Tijd om een 

beetje te relaxen is er niet. De zwembroek hoeft niet mee, alsmede de badlakens, 
zonnebrandolie, duikbril, snorkelapparaat, jetski en haarföhn dat allemaal thuis kan blijven. 
Dat scheelt dan wel weer bagage. Niet één dag ben ik vrij om iets voor me zelf te doen. In 

opdracht van de gemeente Midden-Drenthe zal ik de winkeliersvereniging van Samos 
Stad raadplegen over het winkelcentrum aldaar. Alle aspecten omtrent het aantrekken van 

winkelend publiek zullen aan bod komen. De voorzitter van de ondernemersvereniging, 
“Poios den psonízei edó den eínai kaló sto kefáli tou”, Wat letterlijk betekent  “Wie hier niet 

winkelt is niet goed bij z’n hoofd.”, zal mij door de straten van het centrum leiden en een 
toelichting geven over de indeling van het winkelcentrum. Ook zal hij mij uitleg geven over 

de evenementen die in het centrum van Samos jaarlijks worden georganiseerd. Het 
belangrijkste evenement daar is het vuurslepen door de lokale bevolking die dit in de 
originele klederdracht doet. Tegelijkertijd worden dan alle schapen die op het eiland 

aanwezig zijn in het winkelcentrum losgelaten. De kunst is dan om het vuur zo te slepen 
dat er geen schapen worden geraakt. We zullen het zien. Gezien de huidige 

ontwikkelingen over het winkelhart van Beilen zal ik een onderzoeksrapport van mijn 
bevindingen op schrift stellen en publiceren. 

 Ja, je moet er wat voor over hebben. Als ik terug ben zal ik wel aan vakantie toe zijn maar 

dat gaat dan weer niet want je kunt de zaak niet zomaar op slot doen om een beetje 

vakantie te vieren.   

Vrijdag 29 september de opening van ons culturele seizoen met het traditionele optreden 

van Ralph de Jongh  aanvang 21.30 uur 

Er zijn nog 8 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober. 

(volgende week dus geen vrijdagmenu) 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


