
Afhaalmenu 

 

vrijdag 17 juli 2015 
 

Runderburger met gebakken krieltjes, tomatensalade 
en toetje 

 
€ 8,00 

 
 

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

 
 

Gevonden en verloren voorwerpen 
 

Iedereen raakt wel eens iets kwijt. Dan ga je zoeken en nadenken waar je het gelaten kunt 

hebben. Afgelopen week belde er een mevrouw uit Westerbork die op ons terras had 

gezeten met de vraag of we toevallig haar gehoorapparaat hadden gevonden. Ze zat op 

tafel nr. 101. Bij het grote raam. Dit was heel vroeger de etalage van een sigarensalon. 

Terug naar de kern van de zaak. Samen met de gasten die er op dat moment zaten het 

hele terras maar afgezocht. Geen gehoorapparaat. Ik vertelde haar dat ik het wel in dit 

briefje zou zetten. Dan zou ik haar bellen als het apparaat gevonden was. Toen bedacht ik 

mij dat er een Veilig Centrum Beilen groeps-app bestaat waar de meeste ondernemers bij 

aangesloten zijn. Deze groeps-app is bedoeld voor de veiligheid. Door het verlies van het 

gehoorapparaat is het niet onveilig in het centrum maar ik heb het toch maar gedaan. Nog 

geen kwartier later werd er gemeld dat er inderdaad een gehoorapparaat was gevonden. 

Deze was gebracht naar Hans Anders. Ik belde onmiddellijk de mevrouw uit Westerbork. 

Ik zei dat het gevonden was. “Wat zegt u? “ was de reactie. Wat was ze blij en opgelucht. 

Namens mevrouw; Heel erg bedankt. Vroeger ging je naar het politiebureau als je iets 

verloren had. Ook wel eens als je iets gevonden had. In juni 1963 stond in het Nieuwsblad 

voor Beilen:  

gevonden en verloren voorwerpen: 

Gevonden: bruin mandje; fototoestel “Brownie”; beige portem. Inh. f 1,54; groen badpak 

met handdoek; 2 smidshamers; zonnebril. 

Verloren: bankbiljet van 25 gulden; bruin rieten mandje; rode steunzool; groen badpak met 

handdoek; etui met bril. 

Inl. elke werkdag van 14-18 uur aan het politiebureau.  

Staat te lezen op onze placemats. (vond ik wel grappig) 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


