Afhaalmenu
vrijdag 8 juli 2016

Stamppot rauwe andijvie met spekjes en gehaktbal
en een toetje
€ 7,50

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

Op fietse
Gisteren kwam er een facebook bericht binnen van een meneer die geregeld kwam eten in
de Cerck. Hij en zijn vrouw zijn geëmigreerd naar Frankrijk en zijn daar een camping
begonnen. Hij had een foto op facebook geplaatst met een paar wielrenners. Dit was
ongetwijfeld de Tour de France die vlakbij was gepasseerd. Ik reageer bijna nooit op zo’n
bericht maar nu deed ik dat wel. Ik schreef terug “ Maar wij hebben de Fiets4daagse.” Ik
denk verrek die Fiets4daagse zal binnenkort wel weer plaatsvinden. Gelijk op internet
zoeken wanneer dit evenement begint. 19 juli is het weer zover. Dan moeten wij in het
centrum wel enig vertier hebben. Nu leek het mij leuk om wat Ierse muziek op het terras te
hebben, Dat vindt bijna iedereen leuk. Toevallig ken ik nog een duo uit Finland dat Ierse
muziek speelt alsof het Ieren zijn. Ze spelen zelfs beter dan menig Iers duo. Gelijk contact
gezocht en ja hoor, ze komen naar Nederland om de fietsers hier in het centrum te
plezieren met hun Ierse klanken. En wel op vrijdag 22 juli. Dus, Ants in the Pants op
vrijdag 22 juli op het voorterras van de Cerck. Even later kijk ik ook nog even waar de
route van deze Fiets4daagse langs gaat. Niet door het centrum. Wel heb ik de indruk dat
ze niet helemaal om Beilen heen kunnen. De fietsers passeren het bordje van Beilen wel
maar via de kortste weg zijn ze Beilen ook weer uit. De ene keer komen ze via Alting
Beilen binnen en gaan over de Esweg linea recta richting A 28. De andere keer komen ze
van een andere kant en gaan via de Domoweg het altijd bruisende Beilen weer verlaten.
Niks door het centrum. Stel je voor dat wij, ondernemers van Beilen, hier profijt van
zouden hebben. Maar goed, dit is al eens vaker ter sprake geweest. Erger u niet,
verwonder u slechts. Ants in the Pants komen toch wel.
Er zijn op dit moment nog 30 kaarten voor de voorstelling van Debby Petter op 19 oktober
beschikbaar.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

