
Afhaalmenu 

vrijdag 30 maart 2012 

 
Kipfilet à la de Cerck met gebakken aardappelen en ratatouille 

 
€ 6,50 

 

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

Tel. 0593 523288 

 
 

BIZ onder vuur 
 

Een ondernemer en het advocatenkantoor uit Beilen hebben bezwaar tegen de BIZ. Deze 
ondernemer is mij wel bekend maar hier kan ik verder geen uitspraken over doen. Ze 
hebben de overeenkomst van de zwaarbevochten totstandkoming van de Bedrijven 
Investering Zone aangevochten bij de rechtbank. Deze zal hierover op 4 april een 

uitspraak doen. De protesterende ondernemers vragen zich af wat het publieke belang is 
van de evenementen die georganiseerd worden met de BIZ gelden. Nu kan ik hier dus 

geen uitspraken over doen wat die ene ondernemer betreft maar een Beiler 
advocatenkantoor heeft juist veel belang bij evenementen. Vooral aan Wende-aovenden 

en een Beiler Ummekeer, wanneer half Beilen uitloopt en de helft hiervan zo’n beetje 
vreemd gaat. Hier komen dan weer echtscheidingen van. Juist, werk aan de winkel voor 

een advocatenkantoor. Als ik hun was dan zou ik het protest onmiddellijk intrekken. Verder 
wil ik hier niets over kwijt maar laten we hopen dat de BIZ blijft bestaan. Anders zijn we 

weer helemaal terug bij af.  
 

Vanavond de Asser nederpopband Asman in de Cerck. aanvang 21.30 uur. 
 

Deze week hadden we gasten die naar een workshop fonemisch bewustzijn gingen.  
(Fonemisch bewustzijn is begrijpen dat gesproken woorden uit klanken, fonemen bestaan).  

Dit is waarschijnlijk niet voor iedereen duidelijk. Foneties schrijven is schrijven zoals het 
klinkt. Dit maakt het een stuk makkelukker. Geen gedoe met dees en tees en andere 

moejlukke woorden. Vorige week vroeg ik mij nog af wat biologes betekende maar dit zijn 
meerdere vrouwen die verstand hebben van biologie. Ik keek er gewoon wat vreemd 

tegenaan. Dit terzijde. 
 

Asman dat mag je niet missen man! Tot vanavond. 
Is het mooi weer in maart, dan wordt de zomer meestal als heel goed ervaart! 

 
 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


