Afhaalmenu
vrijdag 7 september 2012

Nasi met saté
€ 6,50 (met toetje € 8,00)
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Terug naar normaal
Het feesten is weer voorbij. Iedereen weer naar school en aan het werk. Wij, van de
Cerck, zijn ook weer terug naar normaal. Dat wil niet zeggen dat we rustig aan kunnen
doen. Er staat zoals gewoonlijk weer van alles op het programma. De komende dagen
kunnen we ook nog genieten van een heerlijke nazomer. De eerste activiteit is van
Stichting Podia Midden-Drenthe. Deze uitdag vindt plaats op de parkeerplaats achter het
gemeentehuis. Waarom niet voor het centrum is gekozen is mij een raadsel. Je kunt beter
de mensen opzoeken dan dat de mensen jou op moeten zoeken. Dit lukt meestal niet zo
goed.
De eerste activiteit in de Cerck is op vrijdag 28 september. Dan komt Ralph de Jongh
weer het culturele seizoen openen van theater de Cerck. In oktober krijgen we een
oudgediende uit San Francisco. Gentry Bronson speelde al eens eerder in de Cerck. Hij
werd beroemd in Amerika met de vertaalde versie van het nummer Avond van Boudewijn
de Groot. In november komt Blue Steps en waarschijnlijk met de kerstmarkt krijgen we
weer een lekker potje muziek van Close Call voorgeschoteld. Als het een beetje meezit
dan hebben we op zaterdag 19 januari 2013 de tiende Winter Wende-aovend. Hier moet
nog over worden vergaderd maar ik kan me niet voorstellen dat het niet door zal gaan. U
kunt alvast reserveren.
Nog even terugkomend op vorige week toen we een schrijnend tekort hadden aan
kleingeld. Inmiddels hebben we weer een mooie voorraad. Niet van de bank maar van
gasten die thuis nog een spaarpotje hadden staan. Hiervoor hartelijk dank. Zie ik op de TV
een reclamespot van de Bank in kwestie. “Een wereldspeler die zichzelf blijft”. Toen moest
ik toch wel even lachen. Je kunt er niet eens geld wisselen.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

