Afhaalmenu
vrijdag 11 oktober 2013

Cordon bleu met aardappelgratin en gemengde warme groente
en een toetje
€ 8,00

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

Blauw
In Beilen wordt parkeren met een parkeerschijf ingevoerd. Kort parkeren. Wie heeft er
tegenwoordig nog een parkeerschijf? Ik wel. Was onlangs in een wat grotere plaats in de
provincie Groningen waar dit ook van toepassing was. Toen had ik geen parkeerschijf, ook
wel blauwe schijf genoemd omdat die dingen blauw van kleur zijn, maar de daar
gevestigde ondernemers hadden genoeg op voorraad. Ik moest hier één euro voor
betalen. Wat zou het een sympathiek gebaar zijn als wij, ondernemers, als blijk van
waardering voor de kooplust van de clientèle in het centrum van Beilen zo,n schijf zouden
schenken. U kunt uw logo en naam er op laten drukken. Dit kunt u laten doen bij Gerding
Opmaak waarvan directeur Gerding op het moment van dit schrijven in de Cerck aanwezig
is en heeft laten weten dat dit geen probleem is. Deze blauwe schijf moet straks gebruikt
worden op de parkeerplaatsen in de Raadhuisstraat, Hekstraat, de Markt en waarschijnlijk
nog wel ergens maar precies weet ik het niet. Na 18.00 uur is de schijf niet meer nodig.
Zou hier ook op gecontroleerd gaan worden? Gelukkig is het parkeren in Beilen nog altijd
gratis.
Vandaag tussen de middag krijgen we bezoek van een bekende Nederlandse politicus.
Die is niet van de blauwen maar van de rooien. Hier kan ik op dit moment niet verder over
uitwijden. U leest het wel in de krant binnenkort.
Vanavond, als u dit leest gisteravond, vindt de trekking van de staatsloterij plaats. Mochten
wij de komende dagen niet open zijn dan weet u waar dat van komt. Voorlopig gaan we er
van uit dat we nog jaren open zullen zijn.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

