Afhaalmenu
vrijdag 31 mei 2013

Runderspies, gebakken aardappelen, salade en een toetje
€ 8,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
Beilen doe je niet in één dag
Het Koninklijke bezoek is achter de rug en vanaf nu is een Drents kwartiertje achttien
minuten. Ik heb Maxima een dag later nog even aan de lijn gehad en ze vertelde dat ze
heeft genoten. De Koning had het ook reuze naar zijn zin gehad maar was een beetje
teleurgesteld over de fontein. Hij had zo gehoopt dat hij de knop in zou mogen drukken. Hij
heeft iets met water aldus Maxima. Nu mocht Fleur de knop indrukken. Die had in een
paar jaar tijd al veel meer bereikt op de fiets dan Willem-Alexander in 45 jaar. Volgens
Maxima gaat Willem nu ook op wielrennen en hij wil volgend jaar april zijn debuut maken
op de wielerronde in Beilen. U krijgt allen nog de groeten van Maxima. Is het u ook
opgevallen dat het de dagen na het Koninklijke bezoek erg druk was in het centrum van
Beilen? Uit heel Nederland, en zelfs uit het buitenland kwamen de mensen kijken in ons
dorp. De meesten hadden nog nooit van Beilen gehoord maar als de Koning daar op
bezoek komt dan moet het wel wat zijn. Nou ze vonden het allemaal prachtig. Er ging een
nieuwe wereld voor hen open. Aldus enkele gasten die ons terras bezochten. We hadden
dinsdag bezoek van twee Belgische echtparen. Deze gasten logeerden in Exloo en zijn
iedere dag tijdens hun verblijf in Nederland weer naar Beilen getogen. “ Beilen, dat doede
gij niet in éénen dag.” Ze komen volgend jaar weer naar Beilen.
Vanavond komt BJ Hegen met de Bluesbusters optreden in de Cerck.
Aanvang 21.30uur
Oh ja, bijna vergeten. Het gemeentehuis is volgende week vrijdag gesloten wegens een
personeelsreis. ( Niet op zaterdag?) De belasting betalende burger kan hier dus niet
terecht. Bij ons wel en dat zonder kosten te betalen voor dienstverlening. Geen wonder!
Weet u nog wel?

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

