
Afhaalmenu 

 

vrijdag 27 januari 2017 
 

Varkensoester met aardappelkroketjes en sla en een toetje 
 

€ 7,50 
 
 

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

 
 

Verbazing 

Afgelopen zaterdag vond de aller-leukste Winter Wende-aovend plaats sinds 

mensenheugenis. Diegene die er niet bij waren hebben wel iets gemist. Ik sprak een 

echtpaar die het graag had willen meemaken maar helaas verhinderd was. Ik zei dat ze 

het wel in de Krant van Midden-Drenthe zouden lezen hoe geslaagd deze aflevering was. 

“Staat vast wel op de voorpagina,” gokte ik. Diezelfde krant gleed afgelopen woensdag 

door de brievenbus. Meteen maar even kijken hoe breed het eerste evenement van de 

Stichting Beleef Beilen werd uitgemeten. De voorpagina bracht geen uitkomst. Nieuws 

over het Jan Kruis museum i.o. en dat Holthe, Lieving en Makkum een prijs te pakken 

hadden. Niets minder dan de provinciale Kern met Pit-trofee en maar liefst € 1500,00. 

Hartelijk gefeliciteerd. Dan maar de voorpagina omslaan. De Gemeente Berichten. Hierin 

wordt onder andere vermeld dat de bereikbaarheid van het gemeentehuis op 27 januari 

waarschijnlijk te wensen zal overlaten. De telefooncentrale wordt vervangen. Volgende 

bladzijde. Verschillende belangrijke berichten van allerlei allooi. Nog een bladzijde verder. 

Ha, eindelijk kunnen we het ijs op. De laatste redactionele pagina eindigt met de 

kerkdiensten, medische diensten en de agenda. Niets over ons horeca paradepaardje de 

Winter Wende-aovend. Gelukkig stond er nog een klein berichtje in de concurrerende 

Veldenkrant er stond een prachtige foto met tekst op de voorpagina van het Gezinsblad. 

Mede namens Beleef Beilen hartelijk dank hiervoor. Achteraf is het ook wel te begrijpen 

dat de Krant van Midden-Drenthe geen aandacht besteed had aan de Winter Wende-

aovend want na het doornemen van de krant kwam ik tot de conclusie dat de krant 

gewoon helemaal vol was. Geen ruimte genoeg. Toch jammer. Volgende keer beter.  

Dan nog even de Cerckdiensten van deze week: 

Vandaag, vrijdag 27 januari  vanaf 21.30 uur reünie La Douche met voorganger Woody 

Vermeltvort. 

Morgen, zaterdag 28 januari vanaf 20.30 uur Cerckdienst met cabaretier Ronald Smink. 

 
Er zijn nog 12 kaarten voor de voorstelling van Ronald Smink. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


