Afhaalmenu
vrijdag 4 november 2016

Stamppot wortelen (Hutspot) met spekjes en rookworst + toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Onsmakelijk
Het ligt in de bedoeling dat Sinterklaas ook dit jaar weer in de Beiler haven aan zal komen.
De Sinterklaascommissie vergaderde hier afgelopen woensdagavond over in de Cerck. De
leden van deze commissie hebben ook een groeps-ep. Ik zit er ook in want ik moet ieder
jaar paard en koets regelen. Vanaf januari wordt er in die ep al vergaderd over de
Sinterklaasintocht van elf maanden later. De meest “zinnige” suggesties passeren in de
ep. Meestal begrijp ik er helemaal niets van maar dat doet er niet toe. De laatste jaren was
het perfect geregeld omtrent de Sinterklaasintocht. Je zou denken dat het vooral over
Zwarte Piet ging tijdens de vergadering maar nee hoor; natuurlijk ook wel wat, maar de
hondenpoep was een groter probleem. Er schijnt op het grasveldje bij de haven een
enorme hoeveelheid aan hondenuitwerpselen te liggen. Hierover moet overlegd worden
met de gemeente. De poep moet opgeruimd worden. “ Kun je mooi even in je vrijdag
menubriefje over schrijven.”, zei mevrouw A tegen mij. “Ik dacht het niet.”, was mijn
antwoord. Dit briefje is er om het vrijdagmenu aan te bieden aan een ieder die zich dit wil
laten welgevallen. Dan ga je niet over hondenpoep schrijven want dat bederft de eetlust
nogal. Wel eens in zo’n drol gestapt zonder dat je dat door had? Dan zo je huis
binnenlopen. Dat gun je je ergste vijand nog niet eens. Dan ziet u dat er hutspot op het
menu staat en leest dit briefje, Dan moet je even niet aan eten denken. Dus we gaan het
niet hebben over deze onsmakelijke materie. Wat de Zwarte Pieten betreft; die zijn
volgens mij weer net zo’n kleur als vorig jaar want dat is goed bevallen. Waarom zou je dat
dan veranderen?
Vanaf 1 november kon men weer reserveren voor de Winter Wende-aovend. Op het
moment van dit schrijven zijn de laatste plaatsen net vergeven. Dus vol. De Winter
Wende-aovend speelt zich af op zaterdag 21 januari. Zoals het nu lijkt doen alle
eetgelegenheden weer mee.
Vorige week kreeg ik een telefoontje van niemand minder dan Ronald Smink. Deze Friese
cabaretier uit Groningen wil graag nog een keer komen optreden voor de Beiler bewoners
en dan wel in Theater De Cerck. Hij is bezig met zijn Best Of programma. Volgend jaar
gaat hij in Tivoli te Utrecht spelen om zijn show te laten opnemen. De datum is meteen
vastgelegd. Zaterdag 28 januari aanvang 20.30 uur. De kaartjes kosten tien euro.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

