Afhaalmenu
vrijdag 31 mei 2019

Slavink met rauwkostsalade, friet en toetje
€ 6,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Lanijto

De komende week is het weer LaNijTo. Landbouw en Nijverheid Tentoonstelling. Eens in
de vijf jaar vindt dit evenement plaats in Beilen. Waar het in andere plaatsen niet meer lukt
om dit evenement van de grond te krijgen zo lukt het in Beilen dan weer wel. We moeten
het resultaat nog wel afwachten maar dat zal vast goed komen. Volgende week zaterdag
moet ik zelfs jureren in Smalbroek. Dit in het kader van “Heel Smalbroek Bakt”. Ik vind het
een eer om hiervoor gevraagd te worden. Het heeft natuurlijk alles te maken met mijn
verleden als bakker. Dat ik er nu zoveel verstand van heb wil ik ook niet zeggen maar ik
weet wel wat lekker is. Bij zo’n bakwedstrijd komt natuurlijk veel huisvlijt kijken. Vroeger
ging ik wel eens op visite en dan kreeg je heel vaak eigengebakken taart bij de koffie. Dan
zei ik altijd dat ik het heel lekker vond maar dacht dat ze toch beter naar de echte bakker
hadden kunnen gaan. Soms werd ik positief verrast en ik hoop maar dat dit ook in
Smalbroek zo zal zijn. Ik moet daar wel eerlijk zijn en de baksels kritisch beoordelen. Ik
ben trouwens niet de enige jureerder. Wie de twee anderen zijn weet ik niet. Dat zien we
daar dan wel. Ik heb nog even de mail gecheckt van Smalbroek maar het moet zijn “Heel
Smalhorst Bakt. Ik denk Ter Horst hier ook onder valt. Ze gaan daar ook de gehele buurt
versieren met taarten, bakkers en allerlei bak-attributen en zo. Moet u zeker even gaan
kijken volgende week. Wat een werk trouwens al die straten versieren en dan komen die
praalwagens daar nog eens bij. Ja, er is volgende week ook een optocht van versierde
wagens. Weken zo niet maanden zijn ze er mee bezig om vervolgens na een kleine week
de boel weer af te breken. Dat in heel Beilen. Dat belooft een hele hoop afval. Maakt niet
uit als we de klimaatdoelstelling van Parijs maar halen.
Vanavond, vrijdag de 31ste mei, een opwarmertje voor de LaNijTo met live muziek van de
band Blues Juice. U weet wel de nieuwe band van Woody Vermeltvort met Jasmijn
Kramer achter de zangmicrofoon.
Aanvang: rond een uur of tien in de avond.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

