Afhaalmenu
vrijdag 13 september 2013

Nasi met saté en een gebakken eitje en natuurlijk een toetje
€ 7,50

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

Vrijdag de dertiende
Dat betekent dat het morgen zaterdag de veertiende is. Iedereen die deze datum leest
weet wat er dan aan de hand is. We kunnen de winkels net zo goed dicht laten op deze
zaterdag. Het hele dorp zal uitgestorven zijn. Vannacht doet bijna niemand een oog dicht.
Eindelijk is het dan zo ver. De Culturele Uitdag. Werd dit meestal in de drie hoofdkernen
gehouden; Vrijdag in Smilde, zaterdag in Beilen en zondag in Westerbork, nu wordt dit
evenement gehouden in Nieuw-Balinge en wel op één dag. Hele volksstammen zullen hier
naar toe gaan om de regionale cultuur te ontdekken en te beleven. Als ze maar niet
vergeten om verkeersregelaars in te zetten. Jammer voor de ondernemers in het centrum
van Beilen alwaar dit evenement in het verleden het nodige amusement opleverde maar
daar zal dit jaar geen sprake van zijn. Laat de mens de cultuur opzoeken maar breng de
cultuur niet naar de mensen. Dit zal het motto zijn van Stichting Podia Midden-Drenthe.
Wij, van de Cerck, wensen de organisatoren alle succes. Dat succes kunnen ze wel
gebruiken want zo heel veel subsidie krijgen ze nu ook weer niet. Als het voor de
zoveelste keer een flop wordt dan kan de kraan maar zo dichtgedraaid worden. Zoveel (
subsidie ) geld besteden aan dit evenement voor een handje vol mensen die er buiten de
organisatoren en artiesten om een kijkje komen nemen is eigenlijk gewoon weggegooid
geld. We zullen zien wat erop af komt.
In ieder geval hebben we het komende jaar weer genoeg cultuur in de Cerck. Exposities,
cabaret, muziek en theater en dat allemaal in het centrum van Beilen op Brinkstraat 51.
Iedere laatste vrijdag van de maand live muziek. Te beginnen op 27 september. Vanaf 5
oktober iedere eerste zaterdagavond van de maand Café de Cerck met de nodige cultuur
onder het genot van een hapje en een drankje en het is allemaal gratis toegankelijk.
Behalve de cabaretvoorstelling op 5 oktober om 21.30 uur. van Gijs Nillessen. Voor deze
avond kunt u kaartjes kopen in de Cerck.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

