
Afhaalmenu 

 

vrijdag 17 februari 2017 
 

Schnitzel met champignonroomsaus, gebakken aardappelen en sla en 
een toetje 

 
€ 8,00 

 
 

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

 
 

Opa 

Daar zit je dan op een druilerige donderdagmiddag met zeven graden boven nul achter de 
leptop met een zwaar hoofd, snotverkouden en weinig klandizie, wat niet zo verwonderlijk 
is in deze tijd van het jaar. Zowel die verkoudheid als wel de weinige klandizie. Bredero 

zei, “ Het kan verkeren.” Morgen is er weer een dag en wel vrijdag de zeventiende. De dag 
waarop de band van Duurzaam Verblijf, De Muziek Dokters, hun nieuwe CD komen 

presenteren. Het wordt een eerbetoon aan hun veel te vroeg overleden drummer Roy die 
op enkele nummers van de nieuwe CD nog heeft mee gedrumd. De presentatie begint om 

20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.  
 

Het is nu enkele uren later. Nog wat klandizie gehad. Nu is het avond nog steeds druilerig 
en vijf graden boven nul. Nog steeds zwaar hoofd en snotverkouden. Was de lente maar 

vast aangebroken. Helemaal klaar met die winter. Volgende week begint de 
krokusvakantie. Niet dat ik daar iets aan heb, maar toch. Wellicht dat wij, van de Cerck, 
nog enige vakantiegangers mogen begroeten in de zaak. Daar zijn we tenslotte voor. Nu 

wil ik het in dit wekelijkse briefje altijd over zaken hebben die een beetje betrekking 
hebben op Beilen. Met name het centrum, het ondernemersklimaat en bijverwante 

artikelen. Bijna nooit over privézaken. Nu kan ik het echt niet laten. Ik ben voor de tweede 
keer opa geworden en wel van een kleinzoon. Laat ik nu ook nog benoemd zijn. Hij heeft 
dezelfde achternaam als ik. Van voren heet hij Siem Lasse en is natuurlijk de allermooiste 

kleinzoon van de ganse wereld. Toevallig ben ik ook al ruim zes jaar in het bezit van de 
mooiste kleindochter van de ganse wereld. Dit kan geen toeval zijn.  

 
Vanavond dus de Muziek Dokters van acht tot tien. Volgende vrijdag is het alweer de 

laatste vrijdag van de maand en dat betekent weer live muziek. Deze keer met de band 

Transmission. Het begint om 21.30 uur en is geheel gratis en voor niets te bezoeken. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


