Afhaalmenu
vrijdag 19 juli 2013

Rundersaté of spareribs met friet en sla en een toetje
€ 8,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
Nog steeds Komkommertijd
Deze hittegolf waar wij allen op hebben zitten wachten tast de hersens dusdanig aan dat
de inspiratie ver te zoeken is. Dit is inherent aan de komkommertijd. Zelfs de journalisten
van het Dagblad van het Noorden weten het niet meer. Stond er gisteren een foto van de
rotonde in Beilen met de schaapjes in de krant met als commentaar: “Deze schapen eten
geen gras.” De journalist maakt de lezer vervolgens duidelijk dat de schapen van steen
zijn. De siergrassen groeien de schapen boven het hoofd. Een prachtig gezicht al heeft de
journalist hierover een andere mening. Hij of zij zou iets anders verwachten na het lezen
van de bloementekst langs de snelweg “Beleef Beilen“. Hoe zou deze gast Beilen dan
willen beleven? Je zet geen echte schapen op een rotonde. Dan komt de
dierenbescherming in actie. Dat siergras laat al bij binnenkomst in Beilen zien dat alles
hier leeft en groeit en ons altijd weer boeit. Behalve dan die schapen op de rotonde want
die zijn van steen en daar moet je omheen. Daar kun je niet omheen.
Volgende week dinsdag en vrijdag komen de deelnemers van de Fiets4Daagse door ons
bruisende winkelcentrum. Wij, van de Cerck, zijn benieuwd hoe dit af zal lopen. De route
zoals die eerst gepland was over de ventweg is omgelegd. De fietsers doen nu het gehele
centrum aan. Wij, ondernemers, zullen de peddelaars gastvrij onthalen maar dan moeten
ze wel wat besteden in Beilen.
Melden wij dat we vorig jaar twee appels aan onze appelboom hadden. Momenteel zitten
er veertien aan. Nadat de bloesem was uitgebloeid kwamen er meer dan zestig appeltjes
in zicht maar na een natuurlijke vruchtdunning bleven er nog veertien over. De appelpluk
is in oktober. De kweek van de komkommers is dit jaar mislukt.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

