
Afhaalmenu 

vrijdag 28 september 2012 

 
Hutspot ( stamppot wortelen ) 

met een sukadelapje en dobbelsteentjes gerookt spek 
 

€ 7,00 
 

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

Tel. 0593 523288 

 
Beilen 

 
Zitten er twee gasten die vragen hoe oud Beilen al wel niet is. Vroeger op school moesten ze 
Beilen al leren. Ik stond natuurlijk met de bek vol tanden maar ik liet mij niet kennen. Ik zei dat 

Beilen toch minstens zeshonderd jaar oud zou moeten zijn. Hiermee was ik er mooi van af. Toen 
die gasten weg waren heb ik mij in deze materie verdiept. Wat is dat toch handig zo’n Google 
zoekmachine. Je wordt meteen doorverwezen naar Wikipedia alwaar je prima verder wordt 

geholpen. 20.000 jaar geleden woonden er al mensen in deze omgeving. Dat is uit onderzoek 
gebleken. 1000 jaar geleden werd Beilen voor het eerst genoemd in een oorkonde. De rest van de 

geschiedenis van Beilen moet u zelf maar even opzoeken. Wel staat er nog een rijtje bekende 
inwoners die zijn geboren in Beilen. 

 
Geboren 
• Janke Dekker (1963), (musical)actrice en tv-presentatrice 
• Ab Gritter (1949-2008), voetballer 
• Jan de Groote (1911-1989), landbouwer en politicus 
• Henk Koning (1933), belastingambtenaar en politicus 
• Gerard Slotemaker de Bruine (1899-1976), bedrijfsmedewerker, ambtenaar, verzetsstrijder en politicus 
• Silvester Zwaneveld (1969), Cabaretier 
• Fenna Bolding (18 september 1958), GroenLinks-politica 
• Roel Reijntjes (1923-2003), Schrijver en dichter 
Woonachtig 
• Marcus van Teijlingen (1973), stijldanser en dansleraar 
• Dieuwke Winsemius-Bakker (1916), schrijver 

 
Ik ken ze niet allemaal en ik mis er ook nog wel een paar. Zo staat Adelinde Cornelissen er niet bij 

en ook Kobus Stel komt niet in het rijtje voor. God heeft dan de wereld geschapen maar Kobus 
Stel had ook de wereld schapen. Mag toch niet ontbreken in zo’n rijtje.  

 
Veel plezier vanavond bij de modeshow en het concert van Ralph de Jongh in de Cerck.   
Aanvang 21.30uur  De buren uit Groningen (Schouwburgcafé De Souffleur) komen ook. 

 
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


