
Afhaalmenu 

vrijdag 6 juni 2014 

 
Varkenssteak met gebakken aardappelen rauwkostsalade 

en een toetje 

€ 7,50 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 
 
 
 

Wat een feest 
 

Zaterdag begint het. Eigenlijk vandaag al maar officieel zaterdag. De Lanijto. Een spektakel van de 

eerste orde. Het beloofd een waar volksfeest te worden. We hebben in de Cerck placemats laten 

bedrukken met artikelen over de Lanijto in 1973. Toen werd de Lanijto geopend door 

burgemeester van Beilen, Beckeringh van Rhijn. Nu neemt burgemeester Broertjes de opening 

voor zijn rekening. Toen traden op in de feesttent, De Mounties, The Chico’s, Ben Cramer, 

trompettist Marty, Sjakie Schram, conferencier André Meurs en het orkest John Bosker. Dit jaar 

moeten we het doen met Jan Vaartjes, Marco de Hollander, Aukje Fijn, Martin Vincken, Marlous, 

Ray van der Heiden, Frank en Mirella, Denny Christiaan en nog meer maar dat moet u zelf maar 

gaan bekijken. We doen heden ten dage niets onder voor toentertijd.  

Dat wij der groots op mugt wezen, dat oes dorp Beilen op zo’n prachtige wieze, versierd en 

verlocht was, met een optocht van mooi versierde wagens, die in wezen meer tot de verbeelding 

spreuken  dan menig beroemd bloemencorso, umdat dit héélemaol en totaal uut het volk zulf is 

ontstaon.  

Zowat gef de burger moed!  

Bij dit feest van de tentoonstelling “het Middenveld”- de zesde Lanijto was Beilen één. Der bestun 

gien aold en nei gedeelte, der bestun allèn samenwarking. En allèn daordeur komt de dingen die 

de muite weerd bint tot stand.  

Dit komt uit het Nieuwsblad van Beilen van donderdag 21 juni 1973. Het was een column van Roel 

Reyntjes.  

Wij, van de Cerck, wensen alle bezoekers aan de Lanijto een mooi en gezellig feest toe en nemen 

ons petje af voor de organisatoren. Veel plezier!  

Wegens festiviteiten in de feesttent houden we morgen geen zaterdagavondcafé. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


