Afhaalmenu
vrijdag 16 augustus 2013

Slavinken met gebakken aardappelen en bloemkool met een papje en
een toetje
€ 8,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
Ummekeer
Groningen heeft zijn Noorderzon en Ontzet, Eelde heeft zijn Bloemencorso, Lichtenvoorde
heeft zijn Zwarte Cross, Den Helder de Marinedagen, Scheveningen Vlaggetjesdag,
Hijken heeft zijn dorpsfeest, evenals Wijster, Yerseke heeft de Mosseldag, Terschelling
heeft Oerol, Westerbork heeft, ja wat heeft Westerbork niet? Dat kunt u wel in de Krant
van Midden Drenthe lezen, maar Beilen heeft sinds jaar en dag de Beiler Ummekeer. Het
is misschien overbodig om te melden maar dat is vandaag. Al jaren een begrip. Met
afwisselende successen en activiteiten. Wij, van de Cerck, doen er altijd alles aan om de
Ummekeer tot een succes te maken.
Vanavond op het Cerckplein om 21.30 uur SOUL XS. Het belooft een zwoele zomeravond
te worden aldus De Bilt. Eerst zien dan geloven. Wegens geluidsoverlast is de competitie
van de sterkste man van Midden-Drenthe vanavond afgelast. Er schijnt tijdens de
krachtsinspanningen te hard geschreeuwd te worden. Ouderen van dagen schrikken hier
erg van wat fatale gevolgen kan hebben. Volgend jaar gaat dit evenement wel door. Nieuw
volgend jaar is de 100 meter sprint. Van Expert Nijboer tot het kruispunt bij Shoebox is
ruim honderd meter. Hier kunnen we in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse
Atletiek Unie een parcours uitzetten zodat steeds twee sprinters tegen elkaar kunnen
lopen. Wie de honderd meter binnen tien seconden loopt laten we dan een jaar lang gratis
winkelen in het centrum van Beilen. Bij wijze van spreken. Of een nieuwe auto. Churandy
Martina mag alleen buiten mededinging van prijzen meedoen.
Tot vanavond op het Cerckplein.
Vanaf nu kunt u ook kaartjes kopen voor de cabaret voorstelling op 5 oktober met Gijs
Nillessen.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

