
 
  
 

 
Afhaalmenu 

 
Vrijdag 18 september 2009 

 
Pepersteak met ovenaardappelen en een rodekoolsalade 

 
€ 8,50 

 
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

 
tel. 0593 523288 

 
 

Wat een cultuur 
 

Het popfestival op het Cerckplein was goed. In die zin dat er niet veel geld bij hoeft 
en dat de thuisblijvers wel wat gemist hebben. Het komt er eigenlijk op neer dat we al 
dat werk voor niets gedaan hebben. Zo moet je het dan ook weer niet zien volgens 

de muziekliefhebbers. Ik mag volgens deze mensen niet klagen. Er waren ruim 
honderd bezoekers en die hebben genoten. De sfeer was uitstekend en een 

volgende keer zal het allemaal nog beter uitpakken. Voor de eerste keer was het niet 
slecht en we hebben geen klachten gehad van de buren. Volgende week vrijdag zal 

het eerste concert van het nieuwe seizoen plaatsvinden in de Cerck. De 
begenadigde blueszanger Ralph de Jongh begint dan om half tien in de avond aan 

zijn, alweer, vijfde optreden bij ons. De vier vorige optredens waren allemaal een 
groot feest. Ook dan zullen de thuisblijvers ongelijk krijgen. Er zijn nog kaartjes te 

verkrijgen en die kosten helemaal gratis. Het concert is binnen. Dit wil zeggen dat er 
niet meer dan honderd mensen naar binnen kunnen. Zorg dat u er bij bent. Een 
maand later komt er zelfs een artiest speciaal uit Amerika naar de Cerck. Gentry 

Bronson zal op 30 oktober optreden in de Cerck. Hij staat bekend om zijn vertalingen 
van enkele liedjes van Boudewijn de Groot. Vooral met het nummer ´Avond´ is hij 

bekend geworden.  
Voor nu houd ik het voor gezien want het is alweer half twee in de nacht. Zit ik nog 
even op youtube en zie dat Bernhard Gepken en Band erop staat met hun optreden 
op het Cerckplein. De Cerck zal na het beste restaurant van Brinkstraat-Oost nog 

uitgroeien tot de poptempel van de Lage Landen. Zo, nu is het echt mooi geweest! 
 
 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 
 

 


