
Afhaalmenu 

 

vrijdag 28 juli 2017 
 

Varkensmedaillon, aardappelkroketjes, courgette 
en een toetje 

 
€ 8,00 

 
 

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

 
 

Toerisme 

Wat komen er in de zomervakantie veel toeristen naar Beilen. Niet alleen in de zomer 

maar dan wel de meeste. De meesten komen gewoon uit Nederland maar de afgelopen 

twee weken hadden we tevens Duitsers: Kann ich etwas für sie tun?, Engelsen: Can I help 

you?, Fransozen: Keske vous voulez? Denen:  Kan jeg hjælpe dig?, Zweden: Kan jag 

hjälpa dig?. Oh ja, ook nog twee Russen: Mogu li ya vam pomoch'? Gelukkig spreek ik 

bijna alle talen, en dan vooral veel Belgen: Allez, wilde gij een patatteke? Nou dat willen 

die Belgen helemaal niet. Die willen een Croque Monsieur. Bijvoorbeeld dan. De 

buitenlandse toeristen zijn allemaal zeer enthousiast over onze provincie. Vaak vraag ik 

dan waarom en hoe ze zo in Beilen zijn terecht gekomen. Daar hebben ze dan weer geen 

idee van. Dat kwam per ongeluk in de meeste gevallen. Een Belgisch gezin, vader, 

moeder en drie kinderen waren nog van plan om naar de dierentuin in Emmen te gaan 

maar ze hadden gehoord dat er maar heel weinig dieren zijn. De moeder was wel eens in 

de oude dierentuin van Emmen geweest en dat vond ze geweldig. Als ze met z’n vijfen 

zouden gaan dan kost dat honderdvijftig euro. Ik attendeerde deze gasten er op dat er in 

Beilen ook een dierentuin is en gratis te bezoeken. Die honderdvijftig euro konden ze beter 

in de Cerck besteden. Nu weet ik niet of ze ook naar de Beiler Diergaarde zijn geweest 

maar die honderdvijftig euro hebben ze  nog niet voor de helft opgemaakt in de Cerck. 

Misschien wel een idee om wat meer diersoorten naar Beilen te halen en dan heel 

bijzondere zodat de toeristen met een goede reden en doelgericht Beilen komen 

bezoeken. Ik denk dan aan dieren als de weekschildpad, neuskikker, sterneusmol, 

paradijsvogel, witgezichtsaki of watusirund. Die zie je bijna nergens. Als dat geen toeristen 

naar Beilen trekt dan weet ik het ook niet meer. Wat wel veel bezoekers naar Beilen trekt 

is het traditiegetrouwe optreden van Bas de Haan. De veelzijdige Amsterdamse 

Plattelands Blueszanger zorgt jaarlijks voor een overvol terras voor de Cerck. Vanwege 

deze grote publieke belangstelling wordt dit jaar het achterterras, Cerckplein, als terras 

ingericht. Alwaar Bas de Haan zijn muzikale menukaart zal presenteren. Vrijdag 4 

augustus aanvang 16.00 uur.   

 

 Er zijn nog 32 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


