Afhaalmenu
vrijdag 2 december 2016

Duitse biefstuk met gebakken ui, friet en sla + toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Trekpleister
Nee, niet die winkel maar zo’n trekpleister die veel mensen naar Beilen lokt. Ooit was het
de bedoeling om een zuivelmuseum te creëren maar dit plan is ter ziele gegaan. Nu is mij
ter ore gekomen dat er een locatie wordt gezocht voor het Jan Kruis Museum. U weet wel
die van Jan Jans en de kinderen. Tevens is mij ter ore gekomen dat de gemeenteraad een
locatie heeft gevonden en geschikt geacht. Het Jan Kruis museum zal op de Markt in
Beilen komen. In Markant staat de benedenverdieping nog steeds leeg en laat dit nu heel
geschikt zijn voor een museum. Binnenkort zal de werkgroep Jan Kruis hier van op de
hoogte gebracht worden. De werkgroep Jan Kruis uit de brand en Beilen een trekpleister
van formaat rijker. Het mes snijdt aan twee kanten, zeg maar. Geen idee hoeveel
bezoekers zo’n museum zal trekken maar 25.000 bezoekers per jaar zal toch wel lukken.
Goed voor het ondernemersklimaat en met name de horeca. Toch goed nieuws, of niet
dan?
Klouk
Deze week naar de kapper geweest. Ik kom vanavond op de televisie. Je moet toch een
beetje netjes in beeld verschijnen. Als u dit leest was ik dus gisteravond op de televisie.
Op RTV Noord. Daar doe ik mee aan de quiz Klouk. De zuiktocht noar de kloukste
Grunneger. Ja het gaat in dialect. “Moi Henk”, zegt quizmaster Wiebe “Moi Wiebe”, moet ik
dan zeggen en dan stelt hij mij een vraag. Als ik het antwoord weet dan stelt hij de
volgende vraag. Weet ik het antwoord niet dan kan ik direct weer naar huis. Iedere ronde
bestaat uit vier vragen. Als ik ze alle vier goed heb dan moet ik morgen weer naar de
Mediacentrale in Groningen. Als u dit leest, vanavond dus. Net zo lang tot ik af ben. Dat
kan in principe dus maanden duren. Daar gaan we echter niet van uit. De hoogste score is
tot dit moment 42 punten. De laagste score is min twee punten. Men kan bij twijfel het
Peerd van ome Loeks inzetten. Dan gaan er twee punten af. Als je bij de eerste vraag het
Peerd inzet en de volgende vraag fout hebt dan eindig je dus met min twee punten. Dat
zal mij toch niet overkomen? Ik heb net gekeken en ik ben een ronde verder. Wel heb ik
mijn Peerd in moeten zetten. Het moet vanavond dus op eigen kracht.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

