Afhaalmenu
vrijdag 22 februari 2013

Twee slavinken met warme groente en gebakken aardappelen
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Stil
Gelukkig duurt de maand februari maar acht en twintig dagen. Het is stil, koud, winderig,
nog steeds vroeg donker en er gebeurd niets noemenswaardig. Zit ik de krant te lezen
over nieuws uit Beilen kom ik toch nog wat tegen in het Dagblad van het Noorden. “Man
bijt hond” maar dan andersom en geen man maar een vrouw. Kent alleen maar verliezers.
Tijdens een razzia in Groningen wordt een ontsnapte bewoner van een verslaafden kliniek
uit Beilen aangehouden. Word je ook niet vrolijk van. Ineens valt mijn oog op
“IN HET NIEUWS” Midden-Drenthe in race voor titel Wandelgemeente 2013. Ik denk dat
komt vast door de mooie Roel Reijntjes wandeling door Beilen. (Let wel, er staat niet Roel
Reijntjes wandeling door mooi Beilen) Nee dus. Midden-Drenthe stuurde voor deze
verkiezing een gevarieerde wandeling rond Nieuw-Balinge in. Midden-Drenthe is de enige
gemeente uit Drenthe die zich heeft opgegeven voor deze titel die beoordeeld wordt door
het wandelblad Te Voet. Mooi bedacht die naam trouwens. Kom er maar eens op. Wij
kunnen stemmen op www.wandelkrant.nl. Aangezien Beilen de hoofdstad is van de
gemeente Midden-Drenthe is het zinvol om wel even te stemmen op onze gemeente. Die
toeristen willen behalve wandelen ook altijd even winkelen. Dat kan dan mooi even in
Beilen alwaar het parkeren gratis is. Zit ook een leuke horecatent in de Brinkstraat op nr.
51. Onlangs beoordeeld door een gast als knus met stadsallures. Op het moment van
schrijven liggen we ruim achter de gemeente Ommen en liggen we ruim 6 % voor op de
gemeente Wassenaar. Ik zou zeggen “er op en er over”.
“Is het in februari stil, dan maken we dat goed in april”
Vanavond houdt de oud Beiler band Maffx reünie in de Cerck. In het voorprogramma de
band Transmission. Iedereen is van harte welkom. Gratis entree. Aanvang 21.00 uur.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

