Afhaalmenu
vrijdag 16 januari 2015

Cordon blue met gebakken aardappelen en groente
en een toetje
€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

De meeste dromen zijn bedrog
Afgelopen nacht heel onrustig geslapen met de meest krankzinnige dromen die je maar kunt
dromen. Kom ik op mij vouwfietsie aan achter de Cerck, zie ik dat er met de meest grote kranen,
draglines en bulldozers de grote winkels aan de oostwand van het Raadhuisplein opgetild worden.
Als ik vraag wat dit te betekenen heeft krijg ik als antwoord dat de winkels een heel eind naar
achteren moeten worden verplaatst. Er moet ruimte komen voor de Martinitoren die naar Beilen
komt. Raadhuisplein wordt Grote Markt. Nu ligt ons Cerckplein pal achter die winkels dus daar
komen die gebouwen op te staan. Er moet een tramstation worden gebouwd op het Raadhuisplein
want er worden maar liefst tien tramlijnen aangelegd in Beilen en een Noord-Zuid lijn.
De Cerck moet er als laatste af. Het enige authentieke pand in het centrum van Beilen gaat tegen
de vlakte. Hier komt een Bijenkorf waar ze in Amsterdam alleen maar van kunnen dromen. Maar
liefst honderd en zeventig verdiepingen zal deze wolkenkrabber gaan tellen. Groei en vernieuwing
is het motto. Gelukkig zijn de meeste dromen bedrog dus niet allemaal. Wel is het meeste in deze
droom bedrog. We dromen lekker verder.

Morgenavond de twaalfde Winter Wende-aovend. We zijn nu nog bezig om de puntjes op de ie te
zetten. We hadden zes acts maar zoals ieder jaar is er altijd één act die, om wat voor reden dan
ook niet door kan gaan. Toen hadden we nog maar vijf. Ik kan u melden dat op dit moment weer
een zesde act is toegevoegd. Nu maar hopen dat het hier bij blijft. Nog niet gereserveerd? U kunt
nog terecht bij Ni Hao op de Markt en bij Isis aan de Brinkstraat. Wees er snel bij. Als dit de
twaalfde Winter Wende-aovend is dan vieren we in juni het twaalf en halfjarige jubileum. Hoe we
dit gaan doen is nog niet bekend. Je kunt in juni geen Winter Wende-aovend houden
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

