
Afhaalmenu 

 

vrijdag 11 oktober 2019 
 

Stamppot Boerenkool met spek en rookworst + toetje 

€ 7,00 
 

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

 
 

In het verschiet 

Deze week moest ik onze agenda naar de Krant van Midden-Drenthe mailen voor het huis-aan-huis boekje dat in 

november zal worden verspreid onder de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe.  

22 Oktober aanvang 20.15 uur. Comedy Night met Ronald Smink en Hassan El Rahaui. tickets a € 8.00 

verkrijgbaar in de Cerck Info www.decerck.nl 

25 Oktober aanvang 21.30 uur The Brinklz Boogie Band, Gratis Entree. info www.decerck.nl 

17 November aanvang 16.30 uur Lenny & Junior, Van Fado tot Folk gratis entree. Info www.decerck.nl 

29 November aanvang 21.30 uur Skuur. Americana/rock en blues. Gratis entree. info www.decerck.nl 

13 December aanvang 21.30 uur Live Muziek tijdens Kerstmarkt gratis entree. info www.decerck.nl 

19 December aanvang 20.15 uur. “De Liefde Voorbij” voorstelling van Debby Petter. Tickets a € 12,50 

reserveren in de Cerck. info www.decerck.nl 

22 December Aanvang 15.30 uur Ants in the Pants, Ierse muziek tijdens koopzondag in Beilen. Gratis 

entree. info www.decerck.nl 

27 december van 14.00 tot 02:00 uur TOP 2000 Café gratis entree. info www.decerck.nl 

29 december aanvang 15.30 uur TOP 2000 Quiz opgave in de Cerck. Teams van vier personen € 10,00 

inleg per team. Reserveren per mail: info@decerck.nl 

30 December aanvang 20.00 uur TOP 2000 Quiz opgave in de Cerck Teams van vier personen € 10,00 

inleg per team. Reserveren per mail: info@decerck.nl 

18 Januari Winter Wende Aovend met verschillende artiesten tijdens het diner. Reserveren in de Cerck. 

info www.decerck.nl 

31 Januari aanvang 21.30 uur  The Stokers, Pop en Rockmuziek Gratis entree. info www.decerck.nl 

28 februari aanvang 21.30 uur Solid Groove, Soul, Disco en Dance Classics Gratis entree. info 

www.decerck.nl 

27 Maart aanvang 21.30 uur Blues Avenue Stevige rock en blues. Gratis entree. info www.decerck.nl 

Dat is mij nogal wat. Het past bijna niet op één Aviertje. Dan staat zaterdag 28 december er nog niet 

eens tussen. Daar zijn we mee bezig en reeds in een vergevorderd stadium. Dat belooft een 

spectaculaire TOP 2000 belevenis te worden. Hier hoort u binnenkort meer over. Voor de cabaretavond 

van 22 oktober zijn nog enkele kaartjes verkrijgbaar. 

Morgen om 15.00 uur Bockbier proeven op het Cerckplein. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 
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