Afhaalmenu
vrijdag 1 juli 2016

Hamburger speciaal met friet en rauwkost
en een toetje
€ 7,00

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

Onderzoek
Uit het briefje van vorige week kon u opmaken dat ik een weekje weg was. Ik wilde dit
geheim houden maar dat wist de schrijver van het stukje van vorige week ook niet. De
mensen zeggen dan altijd van, “ ZO, zo dat doet maar.”of “ Nu al weer. Je bent toch net
weggeweest? “ of “Waar doe je dat allemaal van. De zaken gaan goed zeker.” Dat dus.
Maar goed, ik was een klein weekje in ’s Gravenzande. Als ik dan weg ben let ik ook altijd
op hoe het in andere winkelcentra gesteld is. ’s Gravenzande gebruikt de leus “Koopstad
aan Zee.” Na enig onderzoek mijnerzijds heb ik de conclusie getrokken dat aan zee wel
aardig klopt. In plaats van Koopstad was Koopgoot beter op zijn plaats geweest. Zo ook in
Hoek van Holland, wat een steenworp verder op ligt. Daar is het ook geen koopwalhalla.
Allemaal een beetje triest. Ik wil eigenlijk niet de vergelijking met het koopcentrum van
Beilen maken maar het ligt allemaal dicht bij elkaar. Waar Beilen in uitblinkt in vergelijking
met deze plaatsen zijn de Hollandse Nieuwe van Vissalon Meppelink. Als groot liefhebber
van deze haring heb ik ook hier onderzoek naar gedaan. Zeg maar de HB Haringtest. Ik
heb ze geproefd in ’s Gravenzande, Hoek van Holland, Naaldwijk en Usquert. Deze laatste
plaats ligt trouwens aan de noordkust. Toch heb ik daar een harinkje tot mij genomen. Ik
kan u verklappen dat ik de Hollandse Nieuwe van Vissalon Meppelink aan de Brinkstraat
in Beilen een 9,5 heb gegeven. Die in ’s Gravenzande een 3, Hoek van Holland een 4 en
Usquert een 5. Die haringen hadden niets van doen met Hollandse Nieuwe. Langs deze
weg willen wij, van de Cerck, Vissalon Meppelink van harte feliciteren met dit resultaat. Op
hun pui staat dan wel vishandel maar vissalon is beter op zijn plaats. Het is toch ook
kapsalon Sonja en geen kaphandel.
Nog even heel iets anders. Vindt u ook niet dat de Brexit een beetje lijkt op het
wegstemmen van de BIZ in Beilen. De meeste Britten hebben er geloof ik nu al spijt van.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

