
Afhaalmenu 

vrijdag 27 juli 2012 

 
Pasta Bolognese (penne) 

 
€ 6,75 met bosvruchtenkwark € 7,75 

 

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

Tel. 0593 523288 

 
Waarom? 

 
Vandaag en de drie afgelopen dagen mochten duizenden fietsers weer eens genieten van een 

lekker potje fietsen met z’n allen. Ook gingen er Fiets 4daagse routes door Beilen. De organisatie 
(Beilen Promotie?) heeft er op een vakkundige manier voor gezorgd dat het centrum van Beilen 

werd gemeden. De wegwijzers wezen op een listige manier de duizenden fietsers met een boogje 
om het centrum. Hier werd streng op toegekeken. Enkele deelnemers werden er op betrapt dat ze 
op het terras van een horecagelegenheid aan de Brinkstraat een lekker bakje koffie met een Beiler 
Kontje tot zich namen. Deze nietsvermoedende fietstoeristen werden teruggeroepen en moesten 

voor straf een extra rondje fietsen over het GGZ terrein. Op het kruispunt 
Raadhuisstraat/Brinkstraat  moest een groepje van zes deelnemers hun felbegeerde vlaggetje 

inleveren en kregen voor straf een geel stempel in hun stempelboekje. U snapt het al. Twee keer 
geel is rood. Twee fietsers die toch graag even in het centrum wilden kijken hadden hun 

deelnemersvlaggetje op voorhand van de fiets gehaald en buiten het centrum weer opgebonden. 
Zij kwamen met de schrik vrij. Andere deelnemers lieten het verder wel uit hun hoofd om zelfs 
maar een blik te werpen op of in het bruisende winkelhart van Europa. Nu rest alleen de vraag 

waarom het centrum van Beilen als verboden gebied gold. Is dit uit rancune? Heeft Beilen 
Promotie geen vertrouwen in de plaatselijke horeca en/of winkeliers? Zijn ze dat eeuwige 

gemekker en gezeur van de ondernemers zat? Schamen ze zich voor ons winkelcentrum? Echt 
bijzonder is het ook weer niet maar je hoeft je er toch ook niet voor te schamen. Als iemand iets 

aan zo’n evenement kan hebben dan zijn dat wel de plaatselijke ondernemers. Misschien was het 
ook wel om de deelnemers een onuitwisbare indruk mee te geven van de prachtige architectuur in 
Beilen-West en wat dacht u van een rondje fietsen op het terrein van een psychiatrische inrichting. 

Dat zullen ze niet snel vergeten. Het blijft gissen. Wij, van de Cerck, en vele anderen willen toch 
graag antwoord. Waarom? 

 
Wij, van de Cerck zijn blijven zitten met: 348 Beiler Kontjes, 288 gehaktballen, 55,5 liter 

mosterdsoep en 318 aardbeivlaaitjes. Toch zijn wij niet uit het lood geslagen en gaan gewoon 
door. Wat dacht u van vanavond? Prachtige Oldtimers in het centrum met na afloop een openlucht 
concert van Two Dollar Tuesday met Margaretha Kleine op het Cerckplein. Aanvang 21.30 uur. 

 
 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


