
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 12 juni 2020 
 

Varkenshaassaté met friet, gemengde salade + toetje 

€ 9,00 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 
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Deze week geen verhaaltje. Ik zou het zo één, twee, drie niet weten waarover. Over Corona en 

anderhalve meter wordt al genoeg gezegd. We hebben hier in Beilen geen Black Lives Matter 

demonstratie gehad en die krijgen we waarschijnlijk ook niet. Misschien maar beter ook want 

voor je het weet trekken ze het beeld van Roel Reijntjes omver. Young Lives Matter. Verder 

hebben we in Beilen geen beelden van zogenaamde slavendrijvers of oorlogshelden met een 

duister verleden. Stalen Hendrik aan de Torenlaan heeft nooit in het echt bestaan. Wel hebben 

rotjongens in 2013 een arm van Stalen Hendrik afgezaagd maar dit was niet uit protest maar 

slechts balorigheid of vandalisme. Die arm is later wel weer teruggevonden en weer 

aangenaaid. Wist u dat Stalen Hendrik dit jaar zeventig wordt? Nee, dat wist u niet. 31 augustus 

is hij jarig. Zal wel niet gevierd worden want dat mag niet in deze coronatijd. Ik zou het niet over 

corona hebben maar je ontkomt er niet aan. We hebben nu bijna twee weken gedraaid en ik 

moet zeggen dat het toch langzaam weer op gang komt. Het is nog geen gekkenboel maar het 

loopt. Vorige week vrijdagavond waren de tafels allemaal bezet en konden spontane gasten niet 

meer naar binnen. Er moet tenslotte wel gereserveerd worden. Dit wordt toch niet altijd 

gewaardeerd. Het is niet anders. Een coronaboete heb je zo. Dit weekend wordt het mooi weer 

en dat betekent dat het terras weer vol gaat lopen. Om zo weinig mogelijk gasten teleur te 

stellen hebben we achter de zaak, op het Cerckplein, ook een behoorlijk terras ingericht met 

voldoende afstand tussen de tafels. Dus…tot gauw.  

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


