
Afhaalmenu 

vrijdag 18 oktober 2013 

 
Stamppot wortelen ( Hutspot ) met dobbelsteentjes spek, verse worst 

en een toetje 
 

€ 7,50 
 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 
 
 

Onstuimig 
 

Gisteren was het bepaald niet stuimig. Het was onstuimig. Nu schijnt het woord stuimig 
niet te bestaan. Onstuimig heeft geen tegenhanger. Dat komt omdat dit een leenwoord is. 
Dit woord hebben we ooit eens van de Duitsers geleend en nooit weer teruggegeven. In 
het Duits bestaat het woord dan ook niet meer. Onwerkelijk heeft wel een tegenhanger. 
Werkelijk. Onnozel is ook zo’n woord zonder tegenhanger. Al zeggen we toch ook wel 

eens: ‘die gast is niet al te nozel’. Dit is dus niet goed Nederlands. Van wie we het woord 
onnozel geleend hebben weet ik niet.  

 
De feestverlichting hangt ook al weer in het bruisende centrum van Beilen. Beter te vroeg 

dan te laat. Het onstuimige weer was meteen een goede test om de hangvastheid te 
checken. De test is goed doorstaan.   

 
Volgens een kennis van een bron die goede connecties heeft met de buurman van de 

tuinman van de paardenverzorger van Sinterklaas zijn schoonzuster is het zeer 
aannemelijk dat er dit jaar geen zwarte pieten meekomen naar Beilen. Dit omdat deze 

donkere gasten nogal ter discussie staan de laatste weken. Ook de crisis heeft hier mee te 
maken aldus de   ‘ betrouwbare’ bron. Die pieten moeten natuurlijk wel allemaal te eten 

hebben. Hoe de afwezigheid van deze zwarte pieten zal worden opgevangen is niet 
duidelijk. Wellicht dat de Nederlandse bevolking wordt gevraagd te participeren in deze 

kwestie. Schminken is verboden. Ook iedere een andere kleur kan nare gevoelens 
opwekken bij bepaalde rassen, minderheden of standen. Geel bij Aziaten, rood bij de 

indianen, roze in de homowereld, blauw bij dronkaards en belastingmedewerkers, groen 
bij de onervaren medemens, oranje bij republikeinen en ga zo maar door. In ieder geval 
zal de intocht van Sinterklaas zonder zwarte pieten een stuk minder onstuimig zijn als 

voorgaande jaren. Zeg maar gerust stuimig.  
 

Volgende week vrijdag live in de Cerck, Rudy and his Fascinators om 21.30 uur.  
 

Zojuist besloten om tweede kerstdag open te zijn voor het kerstdiner.  
 

Derde kerstdag het oudejaarsconcert met het Finse duo Ants in the Pants. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


