
Afhaalmenu   

Vrijdag 23 oktober 2009   

Menu 1   

Cordon bleu met aardappelblokjes en sla   

€ 7,50  

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

tel. 0593 523288  
  

Historie   
  

Op dit moment staat Beilen in de belangstelling vanwege het huis van Roel Reijntjes. 
Dit huis staat er al niet meer. In no time is de hele boel tegen de vlakte gewerkt. 
Geen mens die geprotesteerd heeft tegen deze afbreuk. Het is eigenlijk ook een 

beetje stiekem gebeurd. De eigenaar, Historische Vereniging Beilen, had het huis 
geërfd van de wijlen dichter. Ik weet uit betrouwbare bron dat deze vereniging zich 
zeer vereerd voelde met dit geschenk. Van de buitenkant leek het een lieflijk oud 
huisje maar achteraf bleek het toch niet zo’n geweldig pand te zijn. Ik wist dat wel 
want ik ben eind vorige eeuw eens op visite geweest bij de heer Reijntjes en toen 

kwamen na een half uur de muren al op mij af. De Historische Vereniging heeft het 
huis aan buurman Oosting verkocht. Oosting moet gedacht hebben,” Het huis van de 

buren komt maar één keer te koop.” Het is jammer dat het huisje weg is maar een 
andere optie was er niet. Hiermee is wel weer een stukje historie in Beilen verloren 

gegaan. Gelukkig zijn we in Beilen wel wat gewend op dit gebied. Behalve de 
Stefanuskerk staat er niets meer in het dorp wat nog aan vroeger doet denken. 

Behalve natuurlijk het pand waar eetcafé de Cerck in is gevestigd. Oh ja, café bar het 
Zwaantje is er ook nog. Verder is het een samengeraapt zooitje hier in Beilen. Toch 

heeft dat ook wel weer zijn charme. Een lelijk dorp met alles er op en er aan. We 
moeten het er maar mee doen.  

Volgende week vrijdag treedt de uit San Fransisco afkomstige muzikant Gentry 
Bronson op in de Cerck. Na zijn optredens in Berlijn, Keulen, Praag, Bonn en 

Amsterdam is Beilen aan de beurt. Dat mag u niet missen!!  
  

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!  

 


