
Afhaalmenu 

 

vrijdag 18 oktober 2019 
 

Broodje runderhamburger speciaal met friet en sla + toetje 

€ 8,50 
 

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

 
 

Groots concert 

De dagen worden korter en we lopen al weer mooi richting kerstdagen. Twee keer hebben wij, 

van de Cerck, TOP 2000 café gehad na de kerst met aan het begin een TOP 2000 pubquiz. 

Vorig jaar na de pubquiz werd er al weer gereserveerd voor de editie van dit jaar zodat deze 

quiz al snel volgeboekt was. Wel hierom hebben wij besloten om er twee te houden en wel op 

zondagmiddag 29 december om 15.30 uur en maandagavond 30 december om 20.00 uur. Nu 

wil het geval dat er op beide dagen nog plek is voor enkele teams die eigenlijk moeten bestaan 

uit vier personen. Het TOP 2000 café begint op vrijdag 27 december vanaf 14.00 uur. Opgelet 

dames en heren; zaterdag 28 december is er natuurlijk ook een TOP 2000 café maar 

hieromheen wordt er ’s avonds een concert gegeven op het Cerkplein dat geheel zal worden 

overdekt. Dit concert wordt verzorgd door de band Hooked On Red. Deze zesmansformatie, 

waarvan twee prachtige vrouwen, speelt in principe alle nummers uit de TOP 2000 maar zal 

deze avond niet de gehele lijst afwerken. Dat is geen doen in drie keer zestig minuten. Ook niet 

in vier keer veertig minuten. Dat het een groots concert gaat worden staat buiten kijf. Dit 

allemaal organiseren wij in samenwerking met de Stichting Beleef Beilen. Nooit eerder hebben 

wij, van de Cerck, zo groots uitgepakt. Dat beloofd wat. Het concert is van 21.00 uur tot 01.00 

uur. Het kost wat maar dan heb je ook wat.  

Iets anders maar beslist niet minder leuk is de cabaretavond van volgende week dinsdag 

waarvoor nog 15 kaartjes beschikbaar zijn. Cabaret van Ronald Smink en Hassan El Rahaui. 

Aanvang 20.25 uur. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


