
Afhaalmenu 

 

vrijdag 25 oktober 2019 
 

Kippenbout met friet, sla en een toetje 

€ 7,50 
 

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

 
 

Sterke verhalen 

Afgelopen dinsdag hadden we de Comedy Night in de Cerck. De thuisblijvers hebben wat 

gemist. Dat waren er nogal wat. Hoe anders verging het de vijftig gasten die er wel waren. Dat 

laat zich raden. Het was een bijzondere avond met Ronald Smink en Hassan El Rahaui als 

sterke verhalen vertellers. Niet alleen sterk maar vooral zeer grappig. Ook wel humoristisch 

genoemd. Twee hele leuke gasten die cabaretiers. Ze kwamen om zeven uur in de avond 

binnen. Enige voorbereiding was noodzakelijk. Of ze nog iets konden eten? Dat kon. Hassan 

wilde liever geen varkensvlees. Logisch, want een echte moslim eet geen varkensvlees. Een 

stukje zalm met friet en sla was prima. Nou dat echte moslim zijn viel achteraf ook een beetje 

tegen. Een glaasje whisky ging er prima in. Evenals een Brand Dubbelbock. Maar hierdoor was 

het beslist geen minder mens. Wel jammer dat hij zijn eigen Marokkaanse cultuur af zat te 

zeiken. Dat moeten wij Nederlanders eens doen. Zulke dingen mogen wij, Nederlanders, niet 

zeggen over Marokkanen. Wel denken trouwens. Heel toevallig was er een jonge vrouw in de 

zaal die sprekend op Boukje Siepersma leek. Nou dat heeft ze geweten. Boukje Siepersma was 

het eerste vriendinnetje van Ronald Smink. Na het feest op de middelbare school in Joure 

mocht Ronald Boukje achter op de fiets naar huis brengen. Wat zich daar voor de voordeur van 

Boukje’s ouderlijke huis afgespeeld heeft is met geen pen te beschrijven en dat doe ik dan ook 

niet. We hebben afgesproken dat we in het volgende voorjaar weer zo’n Comedy Night gaan 

houden. Natuurlijk niet met dezelfde cabaretiers. Waarom ook eigenlijk niet. Als ze maar niet 

met dezelfde sterke verhalen aankomen. Trouwens, als je eenmaal in dat circuit zit dan heb je 

ze voor het uitzoeken. Bij wijze van spreken dan.  

Vanavond is het de laatste vrijdagavond van de maand. Dat betekent dat er live muziek is.  

Aanvang 21.30 en gratis te bezoeken The Brinklz Boogieband. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


