Afhaalmenu
vrijdag 12 juli 2019

Saté van varkenshaas (zonder stokjes) met friet, sla en een toetje
€ 8,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Cultuur

De tweede C van de CerCk staat voor Cultuur. Juist deze cultuur wou ik het even over
hebben. U weet al dat Debby Petter een voorstelling gaat geven in theater de Cerck. Dat
is op donderdag 19 december. Aanvang 20.15 uur. Ze speelt een nieuwe voorstelling. “De
Liefde Voorbij”. Hiervoor kunt u al reserveren. Er zijn al 25 van de 65 plaatsen
gereserveerd. Dus….. Half oktober komt de cabaretier Ronald Smink met een nieuwe
voorstelling. Deze cabaretier is hier al vaker geweest. Wellicht kent u hem daar nog van.
Hij is die cabaretier die Boukje Siepersma met zijn rechterhand vingerde voor de deur van
haar ouderlijk huis. Totdat de deur openging en hij haar vader een hand gaf om zich voor
te stellen. Gaat er een lichtje branden? Wie die voorstelling toen niet gezien heeft. Verder
is het een keurig nette jongeman die Ronald Smink en belangrijker nog, bijzonder geestig.
Hij neemt een collega mee die ook het podium zal betreden. Dat wordt dus twee voor de
prijs van één. De datum is nog niet vastgelegd. Dus…. Dan hebben we op zondagmiddag
25 augustus een optreden van Joost Dijkema en een Italiaanse collega muzikant. Dijkema
is mede componist van de muziek die hij tevens vertolkt bij de voorstelling De Poolse
Bruid in het Groningse Onderdendam. Samen met Bert Hadders verzorgen ze de muzikale
omlijsting van dit theaterstuk dat maar liefst vijf sterren kreeg in de NRC. Ook de
Volkskrant was lovend over deze voorstelling. Ik denk dan, je kunt ze maar beter boeken
voordat ze heel beroemd worden. Nu is het nog een beetje te betalen. Op vrijdag 27
september opent Ralph de Jongh het nieuwe culturele seizoen in de Cerck. Verder zijn er
nog onderhandelingen gaande met Bert Hadders en de Nozems, Youp van ’t Hek, Anouk,
Herman Finkers, Lucas en Gea en Herman van Veen. Dat is nog even afwachten.
Er komt mij net ten ore dat de terrassendag op de Markt wegens weersomstandigheden is
afgelast. U kunt op ons terras gewoon plaatsnemen. Oh ja, houdt u even rekening met de
Fiets4daagse die volgende week donderdag via de brandweerkazerne langs de Markt
komt.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

