Afhaalmenu
vrijdag 24 november 2017

Menu 1
Wrap met kip en groente met friet plus een toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Black Friday en zo
Ik had het al een paar keer voorbij zien komen in krant en op internet maar ging mij er
verder niet in verdiepen. Je ziet wel eens vaker iets voorbij komen. Je kunt je niet overal
mee bezig houden. Helemaal niet als je het met je werk altijd druk hebt en je daar op moet
concentreren. Vandaag zag ik op een rustig moment ineens de kop voorbij komen “Houd
het hoofd koel op Black Friday”. Zwarte zaterdag ken ik wel maar zwarte vrijdag is nieuw
voor mij. Toch maar eens onderzoeken. Het is toch anders dan de naam doet vermoeden.
Je zou denken dat het iets engs of gevaarlijks is maar dat valt dan weer mee. Het is over
komen waaien uit Amerika. Of we de daar nu zo blij om moeten zijn is twijfelachtig. In de
States is het zelfs een officiële vrije dag. De dag na Thanksgiving. Dat vieren we hier in
Nederland niet. In de USA beginnen ze na Thanksgiving aan de kerstinkopen en daar
spelen de winkeliers en internetbedrijven op in met superaanbiedingen, hoge kortingen en
zo. Kortom, “geld uut de buus klopperij”. Daar trapt de nuchtere Nederlander natuurlijk niet
in. Dit briefje wordt iedere vrijdag bij de ondernemers in het centrum van Beilen bezorgd.
Er zullen vast ondernemers zijn die hier anders over denken maar ik ben nog geen Black
Friday aanbiedingen tegengekomen in Beilen. Even gecheckt bij de buren. De ene keek
mij aan met een blik van, “waar gaat dit over?”. De andere buren deden wel iets met deze
Black Friday maar alleen met de internetverkoop. Nu komen we bij de nieuwe winkel in
Brinkstraat-Oost, Mobiel en Zo. De eigenaar, directeur van deze winkel vertelde mij dat de
artikelen bij hem in de winkel altijd zo scherp mogelijk geprijsd zijn. Als hij hier nog mee
zou gaan stunten dan moest er geld bij. Zo hoort het natuurlijk. Gewoon je spullen
verkopen voor goede redelijke prijzen en dan het gehele jaar door. Daar kan een mens
van op aan. Wel hierom denk ik dat Mobiel en Zo een aanwinst is voor Brinkstraat-Oost
en wijde omgeving. Langs deze weg,” Hartelijk gefeliciteerd en veel succes.”
Vanavond The Reverse Cowgirls vanaf 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

