Afhaalmenu
vrijdag 21 augustus 2015

Karbonade met gebakken aardappelen, sla en gele vla
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

“Schokkend” Nieuws
Ah, de Krant van Midden-Drenthe valt in de bus. Beter gezegd op de vloer want de deur staat,
in deze tijd van het jaar, altijd open. Toch altijd weer benieuwd wat er in staat. Hoe is vorige
week vrijdag de Beiler Ummekeer ontvangen? Waren er veel bezoekers? Wij, van de Cerck,
hebben hier weinig van meegekregen. Aan het werk hè.
Ook benieuwd naar de Nacht van Westerbork. Helaas geen woord hierover geschreven in deze
kwaliteitskrant. Nu kan ik mij ook wel weer voorstellen dat de redactie een beetje
evenementenmoe is. Jaren achtereen dezelfde feesten. Altijd weer een foto met een beetje
tekst. “Beiler Ummekeer geslaagd.” Nacht van Westerbork weer een succes.” Eigenlijk kan de
lezer hier ook wel zonder. Het nieuws herhaalt zich. Toch werd de Beiler Ummekeer een keer
genoemd in de krant. Een bezoeker aan de Beiler Ummekeer beleefde een sneu einde aan dit
spektakel. Ze verloor haar plastic tas aan het eind van de middag tussen de braderie en de
Albert Heijn. Hier zaten onder andere twee spuitbussen van de Zeeman in en ook een
felicitatiekaart. Dit valt onder “Schokkend nieuws”. Net zo schokkend als “Honden trouwen in
stijl”. Op zaterdag 19 september kunnen, in de hondenspeeltuin, honden met elkaar trouwen.
Na de ceremonie krijgen de honden iets lekkers en krijgt het baasje een huwelijkscertificaat
mee naar huis. Dat kinderen tot een jaar of tien zoiets verzinnen, toe maar.
We hebben in Beilen een grote kliniek voor mensen met een psychische aandoening. Die
worden daar voor behandeld. Ook buiten de kliniek is behandeling geboden blijkt wel weer.
Echt schokkend. Het is toch niet te hopen dat hier verder nog aandacht aan besteed wordt.
Waar gaat dat heen met de mensheid?
Verder geen nieuws.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

