Afhaalmenu
vrijdag 30 september 2016

Sukadelapje met aardappelpuree, rode bietjes + toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Concurrentie
In de naam van de Cerck zit de C van cultuur. Nu hebben we vanavond weer een culturele
bezigheid. Zoals altijd, op een enkele uitzondering na, op de laatste vrijdag van de maand.
Dan hebben we live muziek. Vandaag met de nu al legendarische Ralph de Jongh die in
zijn eentje de gehele tent plat speelt. Die live muziek optredens zijn altijd gratis te
bezoeken en we moeten het hebben van de verkochte drankjes. Er moet dus wel veel
publiek op af komen. Nu wil het geval dat voor vanavond de concurrentie groot is. Achter
het gemeentehuis staat een tent waar een Oktoberfest wordt gehouden. Het is geen feest
maar Fest. Want zo’n Fest stamt uit Duitsland of Oostenrijk. Daar zullen vele Tiroler
muziek liefhebbers uit Beilen e.o. heen gaan want de Tiroler Powerhosen komen ook. In
de Stefanuskerk treedt het Maticrale Projectkoor op. Hier zullen vele Maticrale Projectkoor
liefhebbers heen togen. Dan is er ook nog een klaverjas avond in ’t Zwaantje alwaar de
prijsjassers voor de prijzen willen spelen. Blijven er dan nog wel genoeg liefhebbers over
om naar Ralph de Jongh in de Cerck te komen? Wij, van de Cerck, weten bijna zeker van
wel. Ze komen ook niet alleen uit Beilen. Deze gast heeft door het hele land veel fans die
vaak bij zijn optredens verschijnen. Als het dan ook nog gratis is.
Vaak zie bij de live muziek avonden dat de meeste gasten zo tussen half elf en elf binnen
komen. Het is nu aan te raden om reeds om 21.30 uur aanwezig te zijn. De muzikant zal
zeker niet langer dan tot half twaalf spelen. In de beginjaren dat Ralph de Jongh kwam in
de Cerck draaide hij zijn hand niet om voor een optreden tot een uur of half drie in de
nacht. Dat deed hij niet alleen bij ons. Dit heeft hij moeten bezuren met een heuse burn
out. Langer dan een jaar was het stil rondom de gedreven bluesman. Hij is alweer een
tijdje terug maar heeft zijn lesje geleerd. De kwaliteit is hetzelfde gebleven of misschien
wel beter.

Er is op dit moment nog 1 kaart voor de voorstelling van Debby Petter op 19 oktober
beschikbaar.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

