
Afhaalmenu 

vrijdag 14 juni 2013 

 
Kipfilet met gebakken aardappelen en groente en een toetje 

 
€ 8,00 

 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 
 

100 jaar 
 

Bij toeval ontdekt dat onze ondernemersvereniging 100 jaar bestaat dit jaar. Vijftig jaar 

geleden werd dit groots gevierd. Dit jaar hebben we er met z’n allen niet aan gedacht. Je 

zit niet aan tafel te eten en denkt ineens van ,” Hoelang zou onze ondernemersvereniging 

eigenlijk bestaan? “ Nee, dan heb je wel wat anders aan je hoofd. Tenminste ik wel. 

Gelukkig is het nog niet te laat en gaan we vanavond enige aandacht aan dit jubileum 

besteden. Onze voorzitter Robbert Wajer zal de toentertijd zeer gedreven voorzitter  

Eppo Stel vanavond welkom heten in Dinercafé de Cerck alwaar de bijeenkomst wordt 

gehouden. Ook burgemeester Broertjes heeft een uitnodiging gehad maar heeft nog niet 

gereageerd op dit moment van schrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima 

komen niet. Maxima liet mij weten dat de tour langs de provincies nogal vermoeiend is. 

Vooral het bezoek vorige week aan de provincie Duitsland ging de Koning niet in de koude 

kleren zitten, aldus Maxima. 

Bij zo’n jubileum horen natuurlijk ook cadeaus en bloemen maar aan wie geef je die dan? 

De voorzitter? Waarom niet? Wij, van de Cerck, zullen samen met de voorzitter een goede 

bestemming zoeken voor de bloemen en cadeaus. Vijftig jaar geleden kwamen er vele 

bloemstukken binnen. De talrijke bloemstukken vertolkten de gevoelens van velerlei 

bevriende organisaties en instellingen. Ook de plaatselijke banken waren aanwezig op de 

receptie waaronder de Coöp Boerenleenbank, thans Rabobank. Vijftig jaar geleden was 

de vriendschap wederzijds. Dat kan het nu ook weer worden. Middels dit schrijven nodigen 

wij, mede namens de voorzitter, de Rabobank uit om iets van hun sympathie voor de 

Beiler ondernemers te laten blijken en vanavond even langs te komen met een delegatie. 

Aanvang 21.00 uur. 

 

Vrijdag 21 juni om 07.04 uur staat volgens de sterrenkundige indeling de zomer van 2013 op de kalender. De 

zomer duurt dit jaar tot 22 september. De dag waarop de zomer begint is de langste dag van het jaar, die met 16 

uur en 45 minuten uur duurt van 5:19 uur tot 22:04 uur (lokale tijd). Bron: KNMI. 

 

Dit vieren wij in Beilen met het Midzomernachtfestival in het centrum. Wij, van de Cerck 

vieren dit met het Midzomernachtfestival op het Cerckplein achter de Cerck met een 

optreden van Two Dollar Tuesday. Aanvang: 21.30 uur. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


