Afhaalmenu
vrijdag 18 december 2015

Rollade met aardappelpuree, rode bietjes
en een toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Nieuwjaar 1917
De Burgemeester van Beilen maakt bekend:
1. Dat het evenals vorige jaren streng verboden is ter gelegenheid van de jaarwisseling de Ingezetenen lastig
te vallen met Nieuwjaarwenschen.
2. Dat de politie tegen overtreders van dit verbod met de meeste strengheid zal optreden.
3. Dat dien dag meer nog dan anders gewaakt zal worden tegen misbruik van sterken drank
4. Dat in verband daarmee de tapperijen waaronder mede zijn te begrijpen verlofslocaliteiten, in deze
Gemeente op Nieuwjaarsdag tot des avonds 7 uur en op dinsdag 2 januari van des namiddags 3 uur af
gesloten moeten zijn. Beilen, 28 december 1916.
De Burgemeester voornoemd H. de Jong van Beek en Donk.
Dit stond in de laatste krant van het jaar 1916 en wilde ik u niet onthouden. Aangezien dit het laatste briefje
is van 2015 moet ik het nu maar vast met u delen. We zijn ongeveer honderd jaar in de tijd teruggegaan
om artikels van toen op onze placemats te laten drukken. Als de burgemeester nu zo’n verordening had
afgegeven dan kwamen ze handen tekort om de orde te handhaven. Vandaar dat dit ook niet meer
gebeurd.
Het laatste briefje van het jaar.
Volgende week vrijdag is het eerste kerstdag. Wij, van de Cerck, gaan dan in de privésfeer de kerst vieren.
Tweede Kerstdag gaan we nog even een potje werken met als doel een overheerlijk kerstdiner te serveren.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Na de Tweede Kerstdag gaan wij, van de Cerck, ons eveneens
terugtrekken om aan onze privé omstandigheden te werken. Dit doen we tot 5 januari waarna wij weer
volledig tot uw dienst zijn.
Wij hebben nog twee vrijkaartjes liggen voor het Kerstgala morgenavond in de sporthal. Wie ze wil mag ze
hebben.
Wij wenschen u fijne kerstdagen, een goed uiteinde en een nog beter begin.

