
Afhaalmenu 

 

vrijdag 29 maart 2019 
 

Scaloppa alla gorgonzola met gebakken aardappelen en sla + toetje 

€ 8,50 
 

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

 

Goed nieuws 

Zo, de winter is nu wel voorgoed voorbij. Lente en zomer zijn aanstaande en dat betekent dat er 

weer van alles moet worden georganiseerd. Daar zijn wij in Beilen niet altijd heel goed in, aldus 

een echte Westerborker. Dat zullen we dan nog weleens zien, aldus een echte Beilenaar. Wacht 

de komende Lanijto maar eens af. 

De komende zomer wordt de Fiets4daagse gehouden van 16 tot en met 19 juli. Westerbork is één 

van de startplaatsen. Zoals bekend is er altijd één dag dat de route door Beilen gaat. Hierbij werd 

het centrum van Beilen de voorgaande edities deskundig vermeden en legden ze de fietsroute nog 

liever over het industrieterrein dan dat wij, ondernemers in het centrum van Beilen, hier profijt van 

zouden kunnen  hebben. Dat nooit. Dan nog liever met de fiets klunend dwars door een weiland of 

een eindje langs de spoorrails. Wel hierom is er al enkele weken een ‘petit comité’ van enkele 

ondernemers uit Beilen bijeen om de touwtjes in eigen handen te nemen. De onderhandelingen 

zijn reeds in een vergevorderd stadium. Het is zelfs zo ver dat we u kunnen mededelen dat Beilen 

zijn eigen startplek krijgt zodat de fietsers wel door het winkelcentrum moeten fietsen om op de 

Westerborker route te geraken. Op 16 juli kunnen de deelnemers voor het gemeentehuis starten. 

Nu denkt u dat we hier om heen van alles gaan organiseren maar dat is niet nodig. Door de jaren 

heen hebben we al een winkelcentrum georganiseerd en dat moet toereikend zijn. De organisatie 

van de fiets4daagse in Westerbork biedt de deelnemers op de woensdag een gratis ontbijt aan. 

Hier in Beilen bieden we de deelnemers een driegangen diner aan. Dit is al vastgelegd met een 

grote cateraar die hier wel heil in ziet. De kosten komen voor rekening van de BIZ en enkele 

sponsoren. De voorzitter van de Fiets4daagse, de heer Broertjes, is reeds op de hoogte gebracht 

van dit Beiler initiatief maar heeft nog niet gereageerd. De Midden-Drenthe politiek onder 

aanvoering van burgemeester Damsma laat weten zeer welwillend tegenover dit initiatief te staan. 

Vooral met het Raadhuisplein als startplaats op 16 juli.  

Aanstaande maandag kunnen inwoners van Midden-Drenthe, dus ook die uit Westerbork, zich 

gratis laten inschrijven op het gemeentehuis in Beilen. U moet zich wel kunnen legitimeren. Zodra 

het gemeentehuis is geopend kunt u hier terecht. Dat is om 8.30 uur. Om 16.30 uur wordt de 

inschrijving gesloten.    

Vanavond om 21.30 uur Blues Avenue in de Cerck. Gratis toegang. 

Wegens een prettige omstandigheid zijn wij aanstaande dinsdag gesloten. 

Woensdag weer gewoon open. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


