Afhaalmenu
vrijdag 9 januari 2015

Kipfilet à la Cerck met gebakken aardappelen en sla
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Een onvergetelijk 2015
Zo, 2014 zit er op. Laat nu in 2015 alles beter gaan. Dit beloofde de waarnemend burgemeester
Ton Baas tijdens zijn Nieuwjaarsspeech in de raadzaal van het gemeentehuis. Ik heb het hem zelf
horen zeggen. Voor het eerst in mijn leven heb ik de nieuwjaarsreceptie van de gemeente MiddenDrenthe bijgewoond. Zou u ook eens naar toe moeten gaan. Wel even een jaar wachten want de
gemeente Midden-Drenthe houdt maar één nieuwjaarsreceptie per jaar. Meestal in het begin van
het jaar. Opgelucht keer je huiswaarts. Alles zal beter worden in 2015. “Vooruitkijken en gezellig
houden” was het motto, aldus de krant van Midden-Drenthe. Hij noemde een betere
bestuurscultuur en klantgerichter. Ik denk dat we dit in de portemonnee gaan merken. De OZB zal
wel drastisch verlaagd worden, Het centrum van Beilen krijgt een opknapbeurt en met de nieuwe
participatiewet zullen ze wel heel sociaal omgaan. Voorlopig staan de lichten op groen. Wij, van de
Cerck, wensen de lokale politiek alle sterkte om er, vooral voor de inwoners, een onvergetelijk jaar
van te maken.

Over onvergetelijk gesproken; De komende Winter Wende-aovend beloofd ook onvergetelijk te
worden. En dan in positieve zin. We hebben echt een fantastisch leuk programma in elkaar gezet.
Met maar liefst zes acts zullen de etende gasten vermaakt worden. Goochelarij, theater, opera,
folk, pop en aanverwante zaken. Als u dit niet meemaakt dan zult u hier het gehele jaar spijt van
hebben. Zo wil je toch niet door 2015 heen?
Reserveer in één van de deelnemende restaurants en ga.
Dan hebben we vrijdag de 30ste januari ook nog live muziek met Bluesbelly.

Nieuw in de Cerck: 21 februari een bierdiner met muziek van het eenmansorkest Albert Tonnis. U
moet hierbij denken aan een zes of zevengangen diner waarbij de gerechten heel goed
samengaan met een bepaald soort bier of andersom. Vis met een blond biertje of een
hazelnoottoetje met bijvoorbeeld een quadruppel. Wordt ook onvergetelijk.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

