
Afhaalmenu 
 

Vrijdag 21 juni 2013 
 

Menu 

Pasta ( penne ) Bolognese met een toetje  

 
€ 7,00 

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

Tel. 0593 52 32 88 
\ 

 

De kou is uit de lucht 
 

Eindelijk is de kou uit de lucht. Dat we daar zo lang op moesten wachten. Vandaag 
de langste dag van het jaar dus het zou tijd worden ook. De langste dag betekent dat 
het 16 uur en 45 minuten dag is. De rest van de dag is het nacht. Een nacht van 21 

op 22 juni hoort zwoel te zijn. In ieder gaval als wij een openluchtconcert op het 
Cerckplein houden. Het is of de duivel er mee speelt. Een paar prachtig zomerdagen 
en de duivel komt om de hoek kijken en precies op het moment dat wij, ondernemers 

in Beilen, het Midzomernachtfeest willen vieren gaat de echte lekkere warmte ook 
weer uit de lucht. Dit gaat gepaard met het onnodige hemelwater. Vorig jaar was het 

al net zo. Toen zijn we letterlijk weggespoeld en moesten het openluchtconcert 
noodgedwongen naar binnen halen. Wij, van de Cerck, gaan er vooralsnog vanuit 
dat het mee gaat vallen en dat Two Dollar Tuesday gewoon in de openlucht op het 

Cerckplein kan optreden om de gasten een onvergetelijke avond te bezorgen.  
 

Lees ik op teletekst dat de Rabotopman Piet Moerman er de brui aan gaat geven. Hij 
was voorstander van het sluiten van meer dan 300 van de 800 Rabobankfilialen. In 

2016 komt een klant volgens Moerland nog maar één keer per drie jaar in een 
kantoor. Geen wonder als je steeds voor niets naar de bank gaat. De dienstverlening 

is uitgebannen. Geen dienst. Net een lege autobus met “geen dienst” als 
eindbestemming. Ze rijden wel maar je hebt er niets aan.  

 
Hoe anders is het met ons, ondernemers in het centrum van Beilen, alwaar de klant 

nog steeds Koning is. Wij gaan deze zomer profiteren van de crisis. De mensen gaan 
minder op vakantie en blijven dichter bij huis. Waar kun je dan beter naar toe gaan 

dan de Drentse Hooglanden?  
“ Je weet dat er geen alternatief is, als de vakantie je lief is.”  

 
 

 
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


