Afhaalmenu
vrijdag 8 februari 2013

Sukadelapje met rode kool en puree
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
Roel Reijntjes
Als je Beilen googeld en je komt op wikipedia dan ziet u onder bekende inwoners die
geboren zijn in Beilen ook Roel Reijntjes staan. Hij was een Drents dichter die veel heeft
betekent voor de Drentse literatuur. Hij debuteerde in 1959 met de bundel de iegelkaor. Hij
kreeg in 1977 de culturele prijs van Drenthe. In zijn laatste bundel Late brummelpluk
schreef hij openhartig over homo-erotische relaties. Dit kwam waarschijnlijk vanwege zijn
voorkeur voor het mannelijke geslacht. Roel Reijntjes overleed in 2003. In Beilen is nooit
wat te doen. Zelfs geen stoplicht dat soms rood is en dan weer groen. Nu hebben enkele
initiatiefnemers, waaronder Lute van de Bult, de Roel Reijntjes wandeltocht bedacht en
uitgezet.
Roel Reijntjes Happen & Stappen
Zaterdag 2 maart
Wat: Laat u verrassen door gedichten, exposities en een mooie wandeling door Beilen
geheel in het teken van de beroemde Beilense dichter Roel Reijntjes. De dag wordt
afgesloten met een heerlijk stamppotbuffet in restaurant De Cerck, ondersteund door
muziek van Margaretha Kleine.
Waar: startpunt is de bibliotheek Beilen (Kampstraat 2)
Aanvang: 14.30 uur
Kosten: € 25,- p.p.
Vooraf reserveren noodzakelijk via deklomphoek@hotmail.com
Dan kan ik u ook nog melden dat de Fiets4daagse, 23 t/m 26 juli, in ieder geval één dag
het centrum van Beilen zal aandoen. De heer Kreuze heeft mij hiervan op de hoogte
gesteld zodat wij ondernemers de fietsers een onvergetelijke dag kunnen bezorgen. Wie
heeft hier ideeën over? We moeten iets bedenken waar tot in lengte van dagen over zal
worden gesproken en dan in positieve zin.
De vorige week uitgeschreven wedstrijd waarbij u moet raden hoeveel Beiler Kontjes wij
hebben verkocht van 11 mei 2004 tot en met 1 februari 2013 loopt nog steeds. Zelfs vanuit
Berlijn zijn er inzendingen. De laagste is 3984 en de hoogste 17279 stuks. U hebt nog een
week de tijd om in te zenden om gratis een lekkere proeverij bij te wonen in de Cerck op
woensdag 27 februari.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

