
Afhaalmenu 
 

 

vrijdag 18 juli 2014 
 
 

Gehaktbal met gebakken aardappelen een komkommersalade en een 

lekker toetje 

€ 7,50 
 
 

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

 
 
 

Fiets4Daagse 
 

De Fiets4Daagse komt er weer aan. Volgende week starten duizenden fietsers vanuit 

verschillende plaatsen in de mooiste provincie van Nederland. Westerbork is ook weer een 

startplaats. Daar doen ze het geweldig goed. Een goede samenwerking tussen 

verschillende belanghebbenden en vrijwilligers. Zeg maar net als in Beilen met 

Bourgondisch Beilen. Vooral een goede samenwerking van de verschillende 

horecabedrijven. Nu zit me alleen één ding dwars. Ze weten de hoofdplaats van de 

gemeente Midden-Drenthe, Beilen, weer te mijden. Ze komen alleen dinsdag vanaf 

Westerbork over het spoor door de Paltz, een klein stukje Julianastraat, direct weer 

rechtsaf door de Schoolstraat, zelfs niet even rechtdoor door de Hekstraat, vervolgens 

naar het GGZ terrein alwaar gestempeld dient te worden. 

Zonder stempel geen medaille! Volgens mij waren ze nog liever gelijk langs het spoor naar 

het GGZ terrein gegaan. Er is iemand die vreselijk de pest heeft aan de ondernemers in 

Beilen. Hoe makkelijk is het om even door het centrum te fietsen en dan alsnog naar het 

GGZ terrein om te stempelen. Zonder stempel geen medaille! Ze zoeken het ook maar uit.  

Wij, van de Cerck, gaan woensdag naar Westerbork om aldaar deel te nemen aan het 

Preuvenement Fiets4Daagse. Hartelijk dank voor de uitnodiging. U hoeft dus geen extra 

voorraad in te slaan omdat u denkt dat er ongeveer tweeduizend fietsers door Beilen 

komen. Ze komen niet. Misschien nog een enkele afvallige als ze het centrum niet met 

Leopardtanks hebben afgezet. 

 

Wist u dat het Mosselseizoen weer is begonnen? Dan weet u het nu wel. Kom eens een 

lekker pannetje mosselen eten op ons altijd knusse en gezellige terras. Glaasje droge 

witte wijn er bij en het is alsof u op vakantie bent. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


