Afhaalmenu
vrijdag 21 oktober 2016

Pepersteak met aardappelkroketjes en rauwkost + toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Klouk
“Nooit van gehoord”, zeggen de meesten als je het over Klouk hebt. Nou, Klouk is de
eigenzinnige kennisquiz van RTV Noord. Ik kijk meestal iedere avond wel een keer. Het
duurt maar een minuut of vijf en er wordt geen woord teveel gezegd. “Moi Wiebe.” zegt de
quizdeelnemer. Dan vraagt Wiebe of je ook hobby’s hebt en als je zegt ‘Ja.’ dan zegt
Wiebe, “Bist dur kloar veur? “ Trouwens, dit zegt hij ook als je nee zegt. Dan volgt de
eerste vraag. Het gaat in het Gronings en de vragen gaan over Stad en Ommelaand. Zeg
maar over de provincie Groningen. Nu wil het geval dat mijn ex buurman van de
Raadhuisstraat hier in Beilen mij heeft opgegeven voor deze quiz. Kreeg ik een week of
wat terug telefoon van Jorien van RTV Noord met de vraag of ik bereid zou zijn om mee te
doen. Als je gevraagd wordt om aan je favoriete quiz mee te doen dan zeg je geen nee. Ik
zei dus ja. Afgelopen dinsdag met de ex buurman naar de Mediacentrale in Groningen
getogen om aldaar de vragen van Wiebe te beantwoorden. Ik zou zeggen. Kijk een keer
op TV Noord dan heb je enig idee hoe het allemaal werkt. Van maandag tot en met vrijdag
is het er iedere avond op en het wordt ieder half uur herhaald. De opnames van mij zijn 1
december pas aan de beurt. Nu is iedereen verschrikkelijk nieuwsgierig hoe ik het er af
gebracht heb. Echter, we mogen niets zeggen. We moesten een contact ondertekenen dat
we op straffe van tienduizend euro boete alles geheim moeten houden. Ze hebben nu op
de zaak een Kloukpool gemaakt waarop een ieder kan raden met hoeveel punten ik de
quiz heb verlaten. Hier kunt u ook gratis aan mee doen en wie het juiste aantal punten
heeft geraden krijgt een gratis vrijdagmenu. Jammer dat de quiz van de buis gaat.
Vanwege bezuinigingen heeft de directie van RTV Noord de leukste programma’s
geschrapt voor het nieuwe seizoen. Wellicht ben ik de laatste Drent die aan Klouk heeft
meegedaan.
Vanavond vanaf 21.30 uur The Blind Roofers in de Cerck.
The Blind Roofers
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

