
Afhaalmenu 

vrijdag 20 april 2012 

 
Schnitzel met peperroomsaus friet en groente 

 
€ 7,00 

 

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

Tel. 0593 523288 

 
 

Succes verzekerd 
 

Wat hebben Tangarine, Ralph de Jongh, Dennis Koolen, Margaretha Kleine en Asman 
gemeen? Allen hebben ze opgetreden in de Cerck en zijn hierna landelijk doorgebroken. 

De een wat meer dan de ander, maar toch. Regelmatig kom je deze artiesten tegen op TV 
of in de krant. Het laatste optreden in de Cerck was van Asman. De week erop lazen we in 
de krant dat ze bij de TROS op bezoek gingen. Welk programma weet ik even niet meer. 

Ralph de Jongh zagen we bij DWDD evenals Tangerine en Dennis Koolen. Ralph de 
Jongh was ook al een paar keer bij Johan Derksen op bezoek in Voetbal International. 

Deze begenadigde blueszanger komt 28 september weer in de Cerck. Margaretha heeft 
met haar nieuwe CD ‘Thuus’ het nodige succes. Er zijn in het verleden meer artiesten 

geweest die na hun optreden in de Cerck succes hebben geboekt maar ik weet zo gauw 
even geen namen meer. Oh ja, Taney Town en Bernard Gepken timmeren ook nog aardig 
aan de weg. Geen wonder dat Neerlands aankomend talent graag in de Cerck speelt. Dit 

beloofd ook veel goeds voor Soul XS. Deze band komt op 1 of 2 juni spelen op het 
Cerckplein. Ze staan geboekt voor 1 juni maar vanwege de landelijke week voor de 
amateurkunst, van 2 tot en met 9 juni,  heb ik gevraagd of ze een dag later kunnen 

optreden. Hierover later meer. De weg naar succes ligt na dit optreden in ieder geval voor 
ze open. Dat is wel duidelijk. Het is ze allen van harte gegund.  

 
Volgende week zondag treedt Close Call op in de Cerck. Dan gaan we Koninginnenach 

vieren met deze veelzijdige band. Succes verzekerd! U komt toch ook? 21.30 uur.  
Koninginnedag hoeft u maar tot 13.00 uur open te zijn dus dat trekt u wel.  

Is uw gras op 20 april groener dan bij de buren, dan kan een echte lentedoorbraak niet 
lang meer duren. 

 
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


