
 
Afhaalmenu 

 

31 december 2021 

 

Erwtensoep met roggebrood en spek ( 2 pers ) gewoon afhalen 10 euro. 

Oliebollen 10 voor 9 euro en appelflappen 1,25 bestellen voor 31-12 

Rundvlees en vissalades ( 4 pers ) bestellen voor donderdag 30-12 

Kniepertjes gewoon afhalen 

Tel. 0593 52 32 88 

 

Nou dan is dit jaar ook weer zo goed als voorbij. Dat is maar goed ook want het was er weer 

eens eentje om niet over naar huis te schrijven. Van de ene lockdown in de andere. Het einde is 

nog niet in zicht. Echter we moeten niet somberen. Het kan altijd erger. Hou je vast aan wat we 

nog wel kunnen en hebben. Al is dat niet veel. Wij, van Beleef Beilen, hebben de Winter 

Wende-aovend, die op zaterdag 15 januari gehouden zou worden, in eerste instantie maar 

uitgesteld naar de lente. Dat wordt dan de Lente Wende-aovend. Als het dan door mag gaan 

van de regering. De precieze datum zult u op tijd horen. We wachten nog even af. Op 

oudejaarsdag gaan wij, van de Cerck, weer oliebollen en appelflappen bakken. Die kunt u 

gewoon op komen halen. U kunt ze ook van te voren bestellen. Dat is misschien wel net zo 

handig. U krijgt deze mail vanaf het e-mailadres van de Cerck. Ik kan vanaf mijn eigen account 

niets meer verzenden. Ik moet een nieuw wachtwoord instellen. Daar ben ik al enkele dagen 

mee bezig maar het gaat tot nu toe nog steeds niet lukken. Vele telefoontjes naar Ziggo en 

diverse pogingen ondernomen maar het wordt er niet anders van. Bij Ziggo zeggen ze dat dit uit 

veiligheidsoverwegingen is. Ik ben er helemaal klaar mee. Volgend jaar probeer ik het nog wel 

een keer. Kwam ik onlangs terug uit het hoge noorden, alwaar ik enkele dagen in retraite ben 

geweest, rij ik met mijn VW Sjoemeldiesel het dorp in en zie uit een ooghoek in de Brinkstraat 

een kip lopen. Bovenop de rem en ja hoor, Hennie was gaan winkelen. Zo wist waarschijnlijk 

niets van een lockdown. Hennie bij mij geroepen en hupsee, achter in de auto gegooid. Wel 

voorzichtig gegooid. Thuis de kip weer uitgeladen met als resultaat een ferme hoop 

kippenstront op mijn nieuw aangeschafte jas die achterin de auto lag. Zo wordt je er voor 

gestraft als je niet lokaal inkoopt. De zus van Hennie, Anna, was ook verdwenen maar die 

kwam tegen bedtijd rustig aangelopen over het stroompad. Je beleeft wat met die beesten. 

Maar ik heb nu wel heel vrije uitloopeieren. Dat het jaar 2022 alle verwachtingen te boven mag 

stijgen.  

Gelukkig Nieuwjaar! 


