
Afhaalmenu 

 

donderdag 12 december 2014 
 

Nasi met saté en een gebakken eitje 
en een toetje 

 
€ 7,50 

 
 

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

 

Teleurstelling en licht 
 

Iedereen loopt wel eens tegen een teleurstelling aan. Bij ons, in de Cerck, is dat niet anders. Vorig 

jaar op de laatste vrijdag van december trad het Finse duo Ants in the Pants op in de Cerck. Het 

was een geweldige avond. Ierse muziek is altijd gezellig. Want dat spelen ze. We hebben toen 

gelijk afgesproken voor de laatste vrijdag van december 2014. Laat die laatste vrijdag nu net 

tweede kerstdag zijn. Geen probleem. Gaan we eerst  open voor het diner en dan kerstbal met 

Ants in the Pants. Deze week een mailtje gehad van Lasse, de ene helft van het duo, dat ze de 

tour naar Nederland hebben afgelast. Ze hadden not enough gigs. Ei tarpeeksi keikkoja op z’n 

Fins. Om nu vanuit Finland voor één optreden in de Cerck te komen was geen optie. Teleurstelling 

alom. Het is nog nooit zo donker geweest of het werd wel weer licht. Tweede kerstdag zijn we toch 

gewoon open voor het diner en we hebben inmiddels al een ander duo geboekt. Devils Bet. 

Country, folk, pop, en rock and roll. Teleurstelling heerst er ook vanwege het weer morgen op de 

kerstmarkt. Het lijkt niet best te worden. Wij, van de Cerck, prijzen de organisatie dat het toch 

gewoon doorgaat. Ook hier zien wij, van de Cerck, weer een lichtpuntje. Er zijn de laatste tijd nogal 

wat paraplus blijven staan. Gewoon vergeten. De gasten komen binnen met regen en als ze dan 

weer weg gaan is het droog. Denken ze even niet aan de paraplu. Nou, diezelfde paraplus doen 

wij morgen in de verhuur. Vijf euro per dagdeel.  

 

Teleurstelling dat de organisatie van de kerstmarkt morgen gratis warme choco en glühwein gaat 

schenken aan de bezoekers van de kerstmarkt. Ook hier zien wij licht aan de horizon. Wij, van de 

Cerck, wilden buiten een tentje inrichten met warme choco en glühwein verkoop. Dat doen we dus 

nu niet meer. Dat is geen straf met die regen, hagel en wind. Trouwens wij gunnen de bezoekers 

ook best een gratis kerstmarktdrankje.  

Wij verleggen onze kansen naar de avond. Dan komt Close Call optreden. Zoals ieder jaar zal dit 

weer een onvergetelijke avond worden. U komt toch ook?  

 

Vergeet u niet te reserveren voor het diner op tweede kerstdag? Kerstbal na met Devils Bet. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


