
Afhaalmenu 

 

vrijdag 28 augustus 2015 
 

Varkensrollade met gebakken aardappelen, witte kool salade 
en een toetje 

 
€ 8,00 

 
 

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

 
 
 

Uit in Beilen 
 

In september heb je door het hele land de culturele uitdagen. Dit jaar is dit in Midden-Drenthe 

op 19 september op het terrein van het COA in Oranje. Amsterdam doet het met de Uitmarkt. 

De Uitmarkt is dé landelijke opening van het culturele seizoen. Wij, van de Cerck, doen het op 

zaterdag 5 september. Om 14.00 uur beginnen we ons culturele seizoen op het Cerckplein. 

Deze week wordt er begonnen met een permanente overkapping over het podium. Op zaterdag 

5 september moet het klaar zijn zodat heel Beilen en omgeving kan komen kijken hoe het 

geworden is.  Deze middag is er een optreden van Margaretha Kleine met Sanne en Hanneke 

Vinke. In deze samenstelling heet dit trio Two Dollar Tuesday. Dit optreden vindt plaats op ons 

vernieuwde podium achter de zaak en duurt tot 16.30 uur. Wij, van de Cerck, willen met dit 

nieuwe podium meer mogelijkheden benutten. Het podium wordt geschikt gemaakt voor 

verschillende cultuurvormen. Theater, muziek, cabaret en noem maar op. “Openluchtspelen 

worden steeds populairder”, stond onlangs in de krant. Voor het geval dat u ook nog een leuke 

act hebt. Neem even contact op en dan passen wij die er tussen op 5 september. Het 

voordragen van een mooi gedicht of zo. Of een mooi liedje zingen. 

Of een leuke goocheltruc à la Hans Klok. Wij, van de Cerck, gaan in ieder geval niet 1,7 miljoen 

euro betalen aan een bejaarde blanke bluesmuzikant. Zoveel geld is geen enkele artiest waard 

voor een uurtje spelen. Hiermee link ik naar de muziekliefhebber Johan Derksen. Ongepast om 

zoveel geld te bieden aan een muzikant. Wie dat dan ook mag zijn. In vroeger dagen was Eric 

Clapton zo’n beetje de beste blanke bluesgitarist van die tijd maar dat was toen en nu is nu. Dat 

bluesfestival in Grolloo is een prestigeobject voor Derksen geworden maar laat hem het jonge 

talent maar wat meer een kans geven. Dat doen wij, van de Cerck, in ieder geval wel. Alleen 

budgettair zitten we wat lager. By the way, de hapjes zijn gratis op onze Culturele Uitdag. Wij 

zien u graag op 5 september. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


