Afhaalmenu
vrijdag 19 mei 2017

Kip Kerrie met witte rijst en een komkommersalade en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Beilen
Geregeld krijgen wij, van de Cerck, mensen van elders op het terras met huizen Te Koop
formulieren die in deze omgeving een huis zoeken. Zowel jong als medium als oud.
Steeds doe ik mijn best om ze over te halen om in Beilen te gaan wonen. Op 7 april heb ik
dat al eens opgeschreven op dit papiertje maar het blijft maar doorgaan. Vandaag,
gisteren dus, vond een mevrouw ons winkelcentrum nou niet om over naar huis te
schrijven. “Ze gaan toch ook niet in het centrum wonen?”, was mijn gedachte. Er was nog
een andere graag geziene gast op het terras die het gesprek aanhoorde en zich er mee
ging bemoeien. Dit in positieve zin. Hij zei dat hij had gelezen dat het winkelcentrum
grondig zou worden aangepakt. Of dit het echtpaar, van ik schat iets hoger dan
gemiddelde leeftijd, over de streep kon trekken kon ik niet opmaken uit hun reactie. Ik zei
nog wel dat het centrum de laatste decennia al diverse keren was opgeknapt. Wat u nu
ziet is daar het resultaat van. Ik kon ze niet garanderen dat het na de volgende
opknapbeurt wellicht een stuk aantrekkelijker zou zijn. Wat kun je nu van een
winkelcentrum als dat van Beilen maken? Het zal nooit op een dorp als Westerbork gaan
lijken of een centrum zoals bijvoorbeeld Delft heeft. Nu ben ik nog nooit in Delft geweest
maar ik heb er van horen zeggen dat het nog een mooi middeleeuws centrum heeft met
grachten en zo. Dat gaat in Beilen niet lukken. Je krijgt hier de boel niet meer
middeleeuws. Die grachten zou nog wel kunnen. Dat is een kwestie van brede sloten
graven door het centrum maar dat heeft dan ook zo weer zijn nadelen met het
bevoorraden van de winkels. Dan zien we in plaats van vrachtwagens vrachtboten in de
haven liggen die dan weer gelost moeten worden om vervolgens met kleinere boten de
winkels te bedienen. Hou er maar over op.
Volgende week vrijdag 26 mei live in de Cerck: Blazing Hank and the Blues Bullets.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

