Afhaalmenu
vrijdag 31 januari 2014

Stamppot boerenkool met spekjes en verse worst
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Lanijto
Dit jaar is het weer zo ver. Beilen mag de Middenveld Tentoonstelling organiseren. Dit
festijn wordt ook wel Lanijto genoemd. “Landbouw en Nijverheid Tentoonstelling” Om de
vier jaar is Beilen aan de beurt. Zojuist gelezen in het Nieuwsblad voor Beilen: “ Het was
hartverscheurend te zien hoe velen zich uitsloofden om Beilen op te fleuren en te
versieren. Het resultaat was indrukwekkend.” Dit komt uit de krant van 14 juni 1968. Een
dankwoord van burgemeester Beckering van Rhijn. “Opnieuw is het bewijs geleverd tot
welke prestaties een samenleving kan komen als men daarin samenwerkt. Hulde aan
Beilen.” In een ander artikel over deze vijfde Lanijto werd melding gemaakt van minder
mooie dingen. “ Voor de collectanten waren een aantal plaatsen gereserveerd in de
feesttent waarbij drie controleurs toezicht hielden. Deze plaatsen waren duidelijk van de
andere afgescheiden. Een aantal bezoekers die er geenszins hoorden namen daar toch
plaats en ondanks een dringend verzoek bleven ze halsstarrig op de hun niet toekomende
plaats zitten met het praatje “wat kan mij ’t schelen.”Een mentaliteit die niet te prijzen valt.
Door deze houding ontstonden moeilijkheden maar dat deert deze mensen niet.” Ook een
stelletje in het donker opererende schavuiten hadden vernielingen aangericht. Zal mij
benieuwen wat er dit jaar gaat gebeuren. Verschillende commissies zijn al druk bezig met
de organisatie. Er komt een optocht met versierde wagens, de straten moeten weer
versierd worden, een vijfkamp tussen de verschillende plaatsen en nog veel meer. Is het
niet een beetje uit de tijd? Ik weet dat veel mensen denken, “ Waar is dat nou voor nodig?
“We zullen het zien. Wij, van de Cerck, wensen de organisatie veel succes. Ik stel voor
dat de ondernemers ( OHD ) een wagen maken met als thema “Koopzondag”.
Waarschijnlijk heeft niemand tijd hiervoor.
Vanavond de laatste vrijdag van de maand met De Dienst uit Groningen in de Cerck onder
leiding van Dominee Marten Westerveen. Aanvang 21.30 uur. Morgen de eerste zaterdag
van de maand. Dit betekent:
“Zaterdagavond café in de Cerck.”
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

