Afhaalmenu
vrijdag 17 juni 2016

Zalmfilet met gebakken aardappelen en rauwkostsalade
en een toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Midzomer
Het was weer eens een drukke dag en dan is de lust om een briefje te schrijven behoorlijk
afgenomen. Geen inspiratie en geen idee wat ik er van moet maken. Een graag geziene
gast, de heer T. adviseerde mij deze week om te schrijven over het weer, er hingen hele
donkere wolken boven Beilen, die ons uiteindelijk maar weinig neerslag brachten hier in
het centrum van Beilen, en over de vergankelijkheid van het leven. Hier zie ik van af.
Misschien een andere keer als een depressie zich van mij heeft meester gemaakt. Nu liet
mij deze zelfde heer een boek zien die hij had gekocht in Mijn Kraam. Dit boek gaat over
de geschiedenis van de gemeente Beilen van 1811 tot de gemeentelijke herindeling in
1997. Ik mocht het boek een paar dagen lenen. Ik vond iets over de middenstand in
Beilen. Nu wil het geval dat dit briefje bovenaan een menu aanbiedt voor, in de eerste
plaats, de hard werkende ondernemers en hun medewerkers die de koopavond op de
zaak moeten blijven en toch ook een lekkere maaltijd nodig zijn. Of is het nodig hebben?
Wist u dat de koopavond in 1958 is ontstaan? Het college stelde in juli 1958 voor om op
donderdagavond een koopavond tot 21.00 uur te houden. In 1955 was een dergelijk
voorstel nog door de raad verworpen omdat men dit niet in het belang van de consument
achtte. Nu werd het voorstel aangenomen en in 1969 werd besloten om de koopavond van
donderdag naar vrijdag te verplaatsen. Wel hierom is het heden ten dage nog steeds
koopavond op vrijdag en ontvangt u iedere vrijdag dit briefje op de toonbank. Toch even
een stukje geschiedenis van Beilen. Tegenwoordig vieren wij op de langste vrijdag van het
jaar het Midzomerfeest. Wij, van de Cerck, doen niet kinderachtig en presenteren u
vanavond, wegens deze langste vrijdag van het jaar, de negen mans formatie Groove
Patrol op het Cerckplein. Tot vanavond!!
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

