Afhaalmenu
vrijdag 9 december 2016

Stamppot boerenkool met spekjes en speklap + toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Kerstmarkt
Volgende week is er weer de traditionele kerstmarkt in het centrum van Beilen. Nu kwam op de ep
van Centrum Beilen voorbij dat er geen geld meer in de pot van het noodfonds zit. We kunnen wel
een kraam bestellen maar verder wordt er niets georganiseerd. Dan kunnen we wel adverteren
met de stilste en saaiste kerstmarkt van Europa. Voor een advertentie is natuurlijk ook geen geld
beschikbaar. De meeste winkeliers zullen wel geen kraam bestellen. Dat is alleen maar gedoe en
het is ook nog eens koud in de buitenlucht. Het gemis van de veel geprezen maar niet goed
genoeg gedragen BIZ ( Bedrijven Investering Zone ) gaat ons parten spelen. Nu zou er voor
volgend jaar een nieuwe BIZ in het leven worden geroepen maar door enige
communicatiestoornissen is dit ernstig vertraagd. Het wordt kort dag. Wellicht kan het dan begin
volgend jaar alsnog gerealiseerd worden en dan met terugwerkende kracht. Als je er goed over
nadenkt dan is het toch gewoon van de zotte dat deze BIZ is weggestemd maar daar heb ik het in
een eerder stadium al eens over gehad. Het is bekend hoe ik hierover denk. Gelukkig hadden we
nog een beetje geld voor de Sinterklaasintocht plus een aantal mensen die zich hier belangeloos
voor hebben ingezet. Dit evenement was van uitzonderlijke kwaliteit. Daar mogen we de
commissie wel eens voor bedanken. Diezelfde commissie wilde de Kerstman ook wel in laten
tochten maar er is gewoon geen budget. Trouwens, bij de stilste en saaiste kerstmarkt van Europa
hoort ook helemaal geen Kerstman. Vanavond is er nog wel sprake van enig spektakel heb ik
begrepen. Er wordt een heuse lichtjesparade gehouden. Vanaf 19.00 uur rijden er verschillende
vehikels door het centrum van Beilen. Deze voertuigen zijn allen versierd met kerstverlichting en
zullen in stoet door het centrum rijden. Men zegt dat dit een bijzonder mooi spektakel zal zijn.
Enfin, de kerstkraamverhuurder heeft laten weten dat er voor de kerstmarkt van volgend jaar in
ieder geval al één kraam is besteld. Hierin staat iemand die zijn collectie theelepeltjes wil
verkopen.
Volgende week tijdens de stilste en saaiste kerstmarkt van Europa toch nog enig geluid en
gezelligheid met The Acoustic Chiefs in de Cerck. Aanvang 21.30 uur.
Breaking news: Ik lees net op de ep van Centrum Beilen dat er om half één een interview wordt
gegeven inzake de nieuwe BIZ 2017-2021 op RTV Drenthe. Mij is niet bekend of dit voor de TV is
of voor de radio.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

