
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 26 juni 2020 
 

Caesar salade met kip, spekjes, gekookt ei, komkommer, croutons 
+ een toetje 

€ 8,50 
 

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

 
 
 

Terreur in Brinkstraat Oost 

Zo ongeveer al een hele tijd worden in het oosten van het Beiler centrum, op z’n zachtst gezegd, 

mensen en dieren lastig gevallen door een zwarte kat. Het dier ligt erbij alsof het de liefste kat is van de 

hele wereld maar ondertussen kiest het z’n slachtoffers op sluwe wijze. Het is een vrouwtjes kat dus het 

is geen z’n maar haar slachtoffers. (Felis silvestris catus) Ze worden ook wel poes genoemd maar met 

de ‘Me Too’ discussie is dat uit den boze. Net als neger dat is bij de ‘Black Lives Matter’. Daar gaat het 

hier niet over. Het gaat hier werkelijk om terreur. Dat de kat zwart is berust louter op toeval. Afgelopen 

zaterdag werd Bob, een heel lief wit hondje, op brute wijze aangevallen door de kat. Dat dit hondje wit is 

berust ook louter op toeval. Hij zat helemaal onder het bloed. Voor hetzelfde geld had hij een oog 

moeten missen maar dat ging net goed. Baasje en vrouwtje van Bob waren ernstig geschrokken en 

hebben Bob weer een beetje opgelapt. Na een plakje ham werd Bob weer wat rustiger. Het is vaker 

gebeurd. Bob was geen incident. Verschillende keren is de kat bovenop een hond gesprongen met min 

of meer ernstige verwondingen bij het slachtoffer. De kat houdt zich meestal op in het steegje tussen Isis 

en Zeeman. De eigenaar van het beest, want een beest is het, reageerde zeer laconiek op het gedrag 

van de kat. Het enige wat hij uit kon brengen is, “ Ja het is een kat hè, die doen zulke dingen’. De kat 

bespringt niet alleen andere dieren maar hangt ook zo af en toe in een broek van een voorbijganger. De 

wijkagent maar eens gebeld. Die zal in gesprek gaan met de eigenaar en kon er verder ook niets aan 

doen. Nu blijkt wel dat na enig onderzoek is gebleken dat de kat een moeilijke jeugd heeft gehad. Ze 

heeft onlangs nog geworpen en haar kinderen zijn haar afgenomen. Dat is ook vragen om 

moeilijkheden. Ikzelf denk TBS met dwangverpleging. Voor het zover is raad ik u aan om tenminste 

anderhalve meter bij de kat vandaan te blijven. Dat moet lukken. Toch? 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


