Afhaalmenu
vrijdag 22 januari 2016

Sukadelapje met rode kool en aardappelpuree
en een toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Rustig
Vorige week besloot ik mijn briefje met de gedachte om mee te doen aan de nationale
tuinvogeltelling. Ik hoopte weer een beetje rustig te worden na de opwinding over het
verdwijnen van de BIZ regeling. Kwam ik thuis, bleek ik helemaal geen tuin te hebben. Zo kun
je soms in de war geraken. Heb trouwens wel vogels geteld maar na een kwartier volledig de tel
kwijt. Tientallen meeuwen en duiven vlogen langs het raam. Ik dacht dat moet toch makkelijker
kunnen, dat tellen. Heb ik de poten van die vogels geteld. Ik dacht als je de uitkomst dan door
twee deelt dan ben je er ook. Inmiddels gaat het alweer wat beter. Wel veel reacties gehad op
het briefje van vorige week. Eén reactie was; “Dit kannie waar zijn!
Dus er zijn ondernemers met het verstand van een garnaal!”

Begin deze week afscheid genomen van de feestverlichting. De feestverlichting ophalers
wisten van niks. Volgens hen kwamen ze eind dit jaar gewoon weer terug om de boel op
te hangen. Ik heb verder maar niks gezegd. Ik denk dat wij, de voorstanders van de BIZ,
maar excuses moeten aanbieden aan de burgers uit Beilen en omstreken voor het
verdwijnen van alle activiteiten. Sinterklaas kan nu ook niet meer naar Beilen komen.
Geen bloembakken meer en nog veel meer niet meer. Laten we maar een advertentie in
de krant van Midden-Drenthe zetten met: “Onderstaande ondernemers hadden het graag
anders gezien.” En dan de namen van de voorstemmers er onder. Zodat de welwillenden
onder ons hier niet op aangekeken worden.
BREAKING NEWS: De burgemeester van Beilen, edelachtbare heer Ton Baas, is
uitgeroepen tot beste burgemeester van de kleinere gemeentes in Nederland. Hij liet de
burgemeesters uit Steenbergen en Borne achter zich in de finale. En terecht!! Wij, van de
Cerck, feliciteren de heer Baas met dit prachtige resultaat.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

