
Afhaalmenu 

vrijdag 29 november 2013 

 
Stamppot wortelen (hutspot) met rookworst en spekjes 

 
€ 6,50 

 
Erwtensoep met roggebrood en spek 

 
€ 5,00 

 

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

Tel. 0593 523288 
 
 

Excuses 
 

Afgelopen dinsdag kregen we een telefoontje van Sinterklaas. Hij wilde zijn excuses aanbieden 

aan de kinderen, ouders en grootouders die allemaal op de Markt in Beilen op hem stonden te 

wachten. Hij vond het ook een beetje de schuld van de burgemeester van Groningen want die 

hield hem te lang aan de praat terwijl hij toch gezegd had dat hij op tijd in Beilen moest zijn. Daar 

kwam nog bij dat hij op zijn rit naar Beilen met zijn baard achter een tak was blijven hangen 

waardoor het paard bijna achterover viel. Gelukkig bleven ze op de been en konden ze hun weg 

naar Beilen vervolgen. De schimmel had de schrik goed in de benen en het ging nog slechts van 

“trippel trappel trippel trap”. Zachtjes gingen de paardenvoetjes richting Beilen waar de Sint veel te 

laat aankwam. Daar aangekomen bleken de Zwarte Pieten er ook niet te zijn en tot overmaat van 

ramp waren de pepernoten ook nog verstopt door enkele actievoerders. Daar kwam ook nog bij 

dat de auto die de Sint zou vervoeren nogal aan de kleine kant was terwijl er iemand in Beilen 

woont met prachtige oldtimers waar wel twee sinterklazen in kunnen zitten. Hier was sprake van 

de wet van Murphy. Wat er mis kon gaan ging ook werkelijk mis. “Dit zal nooit meer gebeuren,” zei 

de Sint geëmotioneerd door de telefoon. Alle inwoners van Beilen mogen in plaats van één schoen 

gewoon twee paar schoenen zetten vanavond. De Sint heeft ook beloofd dat hij volgend jaar 

gewoon als eerste Beilen met de stoomboot zal aandoen. Er ligt immers een haven aan het einde 

van de Markt. Nogmaals, honderd maal excuses van de Sint en zijn gevolg.  

Vanavond: Muziek in de etalage. Leerlingen van de Muzentuin laten horen wat ze al geleerd 

hebben. Vanaf 18.30 uur 

De hoofdact van de avond is de band Red Plague met zanger Arjan Snoeyer uit Beilen. Aanvang 

21.30 uur 

Wegens zakelijke beslommeringen is de Cerck aanstaande dinsdag gesloten. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


