Afhaalmenu
vrijdag 14 september 2012

Schnitzel XL met pepersaus, gebakken aardappelen en groente
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Beilen
Het is weer donderdag, op dit moment van schrijven. Dan moet het menu briefje weer
klaar. Bij gebrek aan interessante zaken heb ik het boekje van Martin Bril er maar even bij
gepakt. Niet dat dit schrijven altijd zo interessant is maar er ik weet gewoon even niets.
Enkele regels uit Bril:
“Van het oude dorp is nauwelijks iets over. Een paar keer op en neer door de Brinkstraat
(een miniatuurkoopgoot met goedkope winkels) en je weet waarom je niet in Beilen moet
zijn. De nieuwbouw en renovatie van oude panden die dertig, veertig jaar aan een stuk
heeft plaatsgevonden in de Brinkstraat en omgeving, heeft van het centrum een koud, kil,
goedkoop en rommelig geheel gemaakt, met winderige hoeken, opengevallen vlaktes,
blinde muren en plenty ruimte voor glasbakken, met altijd op de achtergrond de oude
Domo-fabriek, vlak bij het station.”
Hier valt niets tegen in te brengen. We zullen het er mee moeten doen. Krijg van dit dorp
maar eens weer eens knus en gezellig geheel. Gelukkig hebben we De Cerck nog. Dat
brengt nog enige vreugde. Zoals u wellicht is opgevallen, de Cerck is onderhevig aan een
renovatie. De buitenkant wordt weer helemaal opgeknapt. Meerdere panden in de
Brinkstraat hebben een opknapbeurt gehad. Dat is tenminste nog iets. Verdere bouwval
blijft ons zo bespaard. Benieuwd wanneer de vlakte naast de HEMA weer wordt opgevuld.
Nog veel benieuwder wat er dan wordt neergezet. Het zal wel weer een nieuwerwets
gedrocht in die typische Beiler stijl worden.
Mooi initiatief van de Beiler mode-ondernemers. Zij pakken uit met een grootse modeshow
op 28 september. Samenwerking kan leiden tot grootse dingen. Dat zag u aan
Bourgondisch Beilen. Wij, van de Cerck, presenteren na de modeshow een concert met
Ralph de Jongh.
Aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

