Afhaalmenu
vrijdag 16 december 2016

Pasta (penne) bolognese met rucola + toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Comedy
Enkele weken geleden belde de cabaretier Ronald Smink met de vraag of hij nog een keer
in de Cerck kon komen spelen. Daar hoeven wij, van de Cerck, dan niet lang of eigenlijk
geheel niet over na te denken en er werd meteen een datum vastgelegd. Hij moet veel
optreden om in topvorm te zijn voor TV opnames die in Tivoli, Utrecht, van zijn show Out
Of The Box worden gemaakt. Twee keer eerder heeft hij opgetreden in theater de Cerck
en dat was hem goed bevallen. Vooral het publiek uit Beilen was van uitzonderlijke
leukheid aldus deze inmiddels veel geprezen cabaretier. Ik kreeg gelijk een uitnodiging
van Smink om een Comedy Night in Simplon te Groningen bij te wonen. Afgelopen
woensdag heen geweest. Bijzonder geinig. Adam Fields van Comedy Café Amsterdam.
Silvester Zwaneveld, Jasper van Kuijk en Johan van Gulik lieten zich van hun beste kant zien. Wist
u dat Silvester Zwaneveld, ook wel bekend van het duo Arie en Silvester, is geboren aan de
Stationsstraat in Beilen? Hij heeft een half jaar in Beilen gewoond en kon zich werkelijk niets meer
herinneren van dat halve jaar. Het zou mooi zijn als hij nog een keer in zijn geboorteplaats op zou
kunnen treden. Wordt aan gewerkt. Verder viel de Amsterdammer Johan van Gulik op. Hij kwam
binnen met een mooie blonde vrouw in een minirokje dat als het nog korter was geweest ze
helemaal geen rokje aan had gehad. Echt zo,n lekker Amsterdams stel. Een beetje macho
patjepeeërachtig type die Gulik. Op het podium echter liet hij zich van een heel andere kant zien.
Hij had wel een beetje dezelfde humor als Herman Finkers maar dan met een echt Amsterdams
accent. Grappen moet je nooit navertellen want dat komt niet goed over maar hij vertelde dat toen
hij nog maar net in Groningen was aangekomen was overvallen door een negroïde man. “Je geld
of je leven ”, schreeuwde de overvaller. “ Tja, nou nee, goh, ja je overvalt me”, was het antwoord.
Hierna wilde hij iets over zijn achtergrond vertellen, keek achterom en zei, “daar hangt een zwart
gordijn.” Kan ook wel een keer naar de Cerck komen. Gaan we mee aan de slag. Eerst krijgen we
op 28 januari een Comedy Night met Ronald Smink in de Cerck. Deze vleesgeworden

stripfiguur Ronald Smink komt met een nieuwe show: Out of the Box! Van zijn drie
theaterprogramma’s heeft hij de beste en meest absurdistische stukken samengevoegd tot
één spetterend geheel. Voor deze voorstelling, die om 20.30 uur begint zijn nog 35
kaarten beschikbaar.
Vanavond om 21.30 uur The Acoustic Chiefs
Volgende week vrijdag om 16.00 uur Ants in the Pants.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

