Afhaalmenu
vrijdag 4 april 2014

Pasta (penne) Bolognese
met een toetje (aardbeienkwark)
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

April doet wat ie wil
Wij, van de Cerck, zijn druk bezig met ons jubileum. Op 11 mei bestaat de Cerck 10 jaar.
Het valt nog niet mee om wat leuks te bedenken. Dan kunnen we wel het vrijdagmenu
voor tien euro doen maar u bent nu altijd goedkoper uit. Dat zal dus niet werken. Een
driegangen menu voor tien euro is ook weer wat te gortig. Als u nog een leuk idee hebt
dan horen wij dat graag. Vooralsnog hebben we besloten dat alle live muziekavonden in
de Cerck gratis zijn te bezoeken dit jaar. De enige voorstelling waar u wel een kaartje voor
moet kopen is op zaterdag 24 mei. Dan komt de cabaretier Ronald Smink met zijn nieuwe
voorstelling, ‘Opkomst van een terriër’.
Dan hebben we nog meer goed nieuws voor de muziekliefhebbers; Ralph de Jongh is
terug van weggeweest. Op vrijdag 19 september maakt hij zijn comeback in de Cerck.
Aanstaande zaterdag komt het wonderlijke duo Ella en Fritsgerard optreden tijdens het
zaterdagavondcafé. Aanvang 21.30 uur.
De klimaatverandering pakt dit jaar goed uit. Maart heeft de boel mooi opgewarmd. April
doet wat ie wil. Die doet er nog gewoon een schepje bovenop. Onze appelboom staat
alweer in bloei. Straks een nachtvorstje er over en de hele oogst is mislukt. April doet wat
ie wil.
Bereikt ons net het bericht dat de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen D66
op een zijspoor is gezet. D66 komt niet in het college van B en W van Midden-Drenthe.
PvdA, CDA en ChristenUnie hebben geen vertrouwen in een stabiele coalitie met D66. Ze
denken nog vol huiver terug aan de tijd dat de heer Dukker van D66 nog politiek actief was
in Midden-Drenthe. Toen werden ze constant met de neus op de feiten gedrukt en werden
er moeilijk te beantwoorden vragen gesteld. Het spulletje hield elkaar de handen boven
het hoofd en Dukker stapte uiteindelijk op. Het was vechten tegen de bierkaai. Volgens de
lijsttrekker van de PvdA ligt het aan de opstelling van D66. Het moet ze niet te moeilijk
gemaakt worden. Gewoon lekker rustig besturen en de centjes opstrijken. Kortom de
gemeenteraadsverkiezingen in Midden-Drenthe waren zinloos. Kunnen we hier spreken
van kiezersbedrog? Wij, van de Cerck, verlangden zo naar een frisse wind. Of kan iemand
hier nog een stokje voor steken?
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

