Afhaalmenu
vrijdag 23 augustus 2013

Wrap gevuld met kip en groente, friet en sla en een toetje
€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Nu even niet
Meestal weet ik wel wat op dit papier te krijgen maar momenteel is het hoofd geheel leeg.
Geen idee waar het over moet gaan. Iedere keer dat gelul over het weer wordt je ook niet
goed van al is het natuurlijk geweldig mooi zomerweer.
Was op mijn vrije dag even aan het toeren en zit ineens in Dokkum. Hier heeft de
gemeentelijke schoonheidscommissie wel goed gewerkt. Wat een leuk dorp is dat door de
jaren heen gebleven. Daar hebben ze de oude panden gewoon opgeknapt. In Beilen werd
hier niet eens over nagedacht. Afbreken en nieuw bouwen. Kijk om u heen en zie wat er
van geworden is en huiver. Helemaal vergeleken met Dokkum. Gelukkig heeft de Zeeman
tegenover ons de luifel laten oververven. Zo geel dat dat ding ’s nachts nog licht geeft.
Misschien een optie. Alle panden in het centrum in die kleur. Dat zie je nergens. Dan heb
je toch iets aparts. Je moet toch iets doen om je te onderscheiden van de rest. Dan doen
we de kozijnen roze. De dakgoten blauw en de straten indigo. Dit moet wel toeristen
trekken. Dit krijg je nou van een leeg hoofd.
De kaartjes voor de cabaretvoorstelling van 5 oktober met Gijs Nillessen gaan al aardig
van de hand. Dat mag u niet missen. Wacht dus niet te lang. Wanneer kun je in Beilen nu
naar een cabaretvoorstelling? Dat kan alleen in de Cerck. Vanaf 5 oktober gaat de Cerck
ook iedere eerste zaterdag van de maand open als café en gaan we door tot een uur of
twee ’s nachts. Gewoon als een gezellig café waar je normaal met elkaar kunt praten met
af en toe wat licht entertainment. Hierover later meer.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

