
Afhaalmenu 

vrijdag 9 augustus 2013 

 
Pasta Bolognese met een toetje 

 
€ 7,50 

 
 

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

Tel. 0593 523288 
 

Net terug 
 

Ben net terug van het Bourgondisch voorbereiden en de Vogezen in Frankrijk. Geen idee 
hoe het is met de voorbereidingen van Bourgondisch Beilen. Ik ga er van uit dat het 

allemaal op schema ligt. Best wel spannend om het succes van vorig jaar te evenaren of 
zelfs te overtreffen. Dat laatste zal heel niet meevallen. Ik ben er klaar voor. Heb vijf dagen 

Bourgondische les gehad. Het was zwaar maar leerzaam. De hoofdregel van het 
“Bourgondische” is: “Laat uw ziel en lichaam genieten van al het goede wat op uw pad 

komt.” Hierbij wordt eten en drinken niet geschuwd. Dit kan natuurlijk niet 365 dagen per 
jaar maar als de tijd rijp is moet je toeslaan. “Let the good times roll.“ Vandaag is de tijd 

dus rijp. Dit geldt voor de bezoekers aan Bourgondisch Beilen. Wij, van de Cerck, hebben 
deze keer geen tijd om ziel en lichaam te doen genieten maar zullen er alles aan doen dat 

het de bezoekers aan dit Bourgondische evenement aan niets zal ontbreken.  
 

We gaan alweer de laatste week in van de schoolvakantie. Dat betekent dat we volgende 
week vrijdag de Beiler Ummekeer hebben. Net als vorig jaar komt de soul en funk band 

Soul XS optreden op het Cerckplein achter de Cerck. Het optreden begint om 21.30 uur. 
De toegang is gratis zoals altijd.  

 
Eigenlijk is het een wonder dat dit schrijven tot stand is gekomen. Het geleende 

navigatiesysteem, tomtom, bracht ons op weg naar het B & B in Frankrijk, naar een 
weggetje dat langzamerhand onverhard en heel smal werd. Aan de ene kant rotsen en 

aan de andere kant het ravijn. We konden niet verder en moesten terug. De tomtom riep, 
”Draai om.” Dat omdraaien is uiteindelijk gelukt. Ik heb alle inzittenden uit laten stappen, 

een vrouw en een hond, want één persoon in het ravijn is meer dan genoeg. Het heeft een 
uur geduurd voordat de neus van de auto weer de andere kant opstond. Gelukkig stond er 
een boom voor de afgrond waar ik achteruit zachtjes tegen aan kon rijden om vervolgens 
de auto weer in de 1 te zetten om de snuit weer enkele centimeters de goede kant op te 

krijgen en dat dan vijf en zeventig keer herhaald. Ik ben (net) terug! 
 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


