
Afhaalmenu 

 

vrijdag 8 juni 2018 
 

Nasi met saté, gebakken eitje en een toetje 

€ 7,00 
 
 

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

 
 

Expositie 

Afgelopen dinsdag vond er in de Cerck weer een wisseling van kunstwerken plaats. Het 

Midden-Drenthe kunstcollectief heeft de schilderijen met als thema “ Dieren “ van de 

wanden verwijderd om plaats te maken voor een korte expositie van de kunstschilderes 

Feline Wielink. Deze kunstenares, geboren in 2011, schildert al van jongs af aan. We 

kunnen haar stijl het best omschrijven als surrealistisch met invloeden van Karel Appel en 

Pablo Picasso. Ook naïef is een trefwoord voor de kleurige schilderijen die nu in de Cerck 

hangen. Ze heeft haar atelier in Groningen met uitzicht op de Martinitoren. Deze markante 

toren is dan ook een geliefd onderwerp van Feline. Die ondanks haar status gewoon bij de 

voornaam genoemd wil worden. Over haar werk kunnen we ook spreken van invloeden 

van het kunststroming “de Ploeg “waarvan momenteel een expositie is te zien in het 

Groninger Museum. Let u vooral eens op de overeenkomsten in de kleurstelling waarmee 

De Ploeg vooral bekendheid kreeg. Over wat haar het meest inspireert voor haar werk is 

de schilderes een beetje vaag. “Gewoon niks. “ zegt ze wat geïrriteerd. De anders zo 

bescheiden kunstschilderes wil nog wel kwijt dat zij de mooiste schilderijen van de hele 

wereld heeft gemaakt en ze zijn allemaal te koop op drie na. Deze zijn reeds 

gereserveerd. De prijs? “ Niet duur”, zegt ze tot besluit van het gesprek. De eventuele 

kopers kunnen het geld aan de uitbater geven die het vervolgens aan de enthousiaste 

kunstenares zal overdragen. De expositie is nog tot en met 26 juni geheel gratis te 

bezichtigen in het altijd gezellige en knusse etablissement aan de Brinkstraat 51 te Beilen. 

Volgende week is de Cerck voor één week gesloten. Voor het eerst in veertien jaar ga ik 

een week op vakantie. Nu zult u denken dat ik wel vaker een weekje weg ben geweest 

maar deze uitstapjes waren gewoon studie en/of zakenreisjes. Deze keer is het echt 

relaxen geblazen. De reis gaat naar een Grieks eiland waar het gelukkig niet zo warm is 

als hier in Nederland. Dus volgende week vrijdag geen vrijdagmenu.  

  

Op het Midzomerfeest van vrijdag 22 juni komt de band Dirty Boulevard optreden op het 

Cerckplein. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


