Afhaalmenu
vrijdag de dertiende november 2015

Pasta (Farfalle)Bolognese
en een toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Sinterklaas
Morgen komt Sinterklaas aan in Beilen na eerst even een kijkje te hebben genomen in Meppel.
Hiertoe is de Sint gedwongen door de publieke omroep. Die willen daar opnames van maken en
uitzenden. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen, dan moet u niet vreemd staan te kijken dat
dit Sinterklaas zelf is, maar hierover kan ik niets zeggen, dat zult u wel begrijpen. We kunnen
hier spreken van een lek. Net als op het Binnenhof. Waar hadden we het ook al weer over? Oh
ja, om kort te gaan de Sint was veel liever direct naar Beilen gekomen met zijn gevolg. Vorig
jaar is het hem erg goed bevallen in Beilen. Toen vond hij het jammer dat de burgemeester hem
niet kon ontvangen. In een contralek naar de Sint heeft deze vernomen dat het ontvangstcomité
dit nu ruimschoots wil goedmaken. Al had de Sint vorig jaar beslist geen klagen over
plaatsvervanger meneer Bent. Ook wil Sinterklaas liever direct naar Beilen omdat ze in Beilen
de beste Sinterklaas van Nederland hebben. Ik kan mij voorstellen dat die mensen die in
Sinterklaas geloven een beetje in de war raken hierdoor. Hiervoor excuses. Ook is uitgelekt dat
in Beilen gewoon Zwarte Pieten zullen zijn. Dit scheelt de Sint een boel werk. Anders had hij al
zijn werknemers wit moeten schminken. Verder heeft Sinterklaas mij gevraagd om de
Sinterklaascommissie te bedanken voor de vele moeite die zij gedaan heeft om er ook dit jaar
weer een succes van te maken. Hij kijkt er erg naar uit om net als vorig jaar de haven van
Beilen binnen te varen en de burgemeester te mogen ontmoeten.
Voor volgende woensdag is de jaarvergadering van de SOCB gepland. Wij, van de Cerck,
kunnen hierbij niet aanwezig zijn net als enkele andere ondernemers die voor die avond een
kaartje hebben gekocht voor Marcel Hensema die in theater De Cerck zijn voorstelling Mijn
Tweede zal spelen. Uitverkocht! Evenals de Winter Wende-aovend op zaterdag 16 januari.
Voor het Kerstgala diner zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Dit is op zaterdag 19 december a.s.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

