
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 7 februari 2020 
 

Bonenschotel met gehakt, crême fraiche en nacho’s + toetje 

€ 8,00 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 

Topsport 

Allereerst wil ik de ondernemers in Westerbork feliciteren met het binnenhalen van het NK wielrennen op de weg. 

We kunnen hier spreken van een mooie prestatie al moet dit NK nog wel verreden worden. Dat is natuurlijk heel 

goed voor de ondernemers daar en  met name voor de horeca. Het evenement wordt gehouden op vrijdag 19, 

zaterdag 20 en zondag 21 juni. De renners moeten dan rondjes van 34 km fietsen en de laatste rondjes worden 

korter en moeten de mannen maar liefst 34 keer de Vamberg (Col du Vam) beklimmen. Ik zeg altijd maar zo dat 

als je er op moet dan moet je er ook weer af en dat gaat een stuk makkelijker. Uiteindelijk doen ze wie het eerste 

er is. Die is dan Nederlands kampioen. Dan zal het Wilhelmus klinken op het plein in Westerbork. Nu denk ik niet 

dat Beilen in de route is opgenomen. Ik heb nog even een balletje opgegooid bij de organisatie maar het verleden 

heeft geleerd dat Beilen nooit lekker op de route ligt vanuit Westerbork. Ik heb de KNWU een mailtje gestuurd met 

enkele suggesties over een eventuele route door Beilen. De Brinkstraat is natuurlijk uitermate geschikt om te 

ontsnappen uit het peloton.  

Wist u dat we al jaren bezig zijn om de NK 100 meter sprint naar de Brinkstraat te halen? Nee, dat wist u niet. Een 

heel klein comité waarvan een lid van de Loopgroep Beilen is hier al jaren over in gesprek. Vooral onder elkaar 

wordt er veel over gesproken. Met deze 100 meter sprint bedoel ik natuurlijk hardlopen. We hebben al wel mooie 

prijzen voor de deelnemers in gedachten. Wie deze 100 meter binnen 10 seconden kan afleggen krijgt als beloning 

een jaar lang gratis winkelen in het centrum van Beilen. Alle winkels tellen mee en ze krijgen ook nog een jaar lang 

gratis eten en drinken in de plaatselijke horecagelegenheden. Het parcours is ook al bekend. Van Expert Nijboer 

naar de Shoebox is precies honderd meter. Er kunnen dan niet meer dan twee tegelijk starten maar dan vul je de 

dag ook een beetje. Anders is het na ruim tien seconden alweer afgelopen. Je zult maar net even de andere kant 

op kijken.   

Iets heel anders; volgende week vrijdag 14 februari kunt u met uw geliefde een echt Valentijns menu komen 

nuttigen in de Cerck. Voor hen die hun liefde nog niet hebben kunnen vinden of onlangs de relatie hebben 

verbroken, of in de steek gelaten zijn, kunnen een dag later meedoen aan de Bingo voor vrijgezellen. Bingo is 

bijzaak. Gewoon lekker borrelen in een prettige sfeer.   

Sean Webster, de uit Engeland afkomstige zanger toert op dit moment met Johan Derksen door het land. 

Zaterdag 22 februari speelt hij in de Cerck. Aanvang 21.30 uur. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


