
Afhaalmenu 

 

vrijdag 1 december 2017 
 

Menu 1 

Stamppot wortelen (hutspot) met spek en worst + toetje 

€ 7,00 
 
 

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

 

Als dit briefje bij u op de toonbank gevleid wordt dan is de Radio 2 Top 2000 Stembus al 

weer weg. Als ik had geweten dat die bus zo vroeg zou komen dan had ik mij er niet voor 

ingezet. Als je Aa gezegd hebt dan moet je ook Bé zeggen. Pffff… Vanmorgen om zes uur 

op om de boel klaar te zetten op het Raadhuisplein. Als ik mij maar  niet verslapen heb 

want ik schrijf dit briefje gistermiddag. Vroeger, in mijn vorige leven, toen ik nog bakker 

was stond ik vaak nog veel vroeger op maar dat had ik in mijn tweede leven alras 

afgeleerd. Behalve die ene hobby is slapen door de jaren heen ook een hobby van mij 

geworden. Het is dat hier geen wereldkampioenschappen in worden gehouden anders 

was ik een goede kanshebber op de titel geweest. Hieronder een verslag over het 

evenement Top 2000 Stembus in Beilen van Radio 2.  

Beilen – Vanmorgen kwam de Top 2000 stembus om stipt half acht aan op het 

Raadhuisplein in Beilen. Hiermee werd de Stemweek voor de Top 2000 afgetrapt. De 

presentator Gerard Ekdom was al aan het uitzenden toen de bus werd geïnstalleerd. Hij 

liet de luisteraars weten dat het een drukte van belang was op het door vele vrijwilligers 

van Beleef Beilen opgeleukte Raadhuisplein. Er waren verschillende activiteiten 

georganiseerd. Maar liefst drie muzikale acts werden er opgevoerd door Yasmijn en 

Woody, Kobus en de Rokkers en de schoolband van het Nassaucollege. Enkele optredens 

werden door Radio 2 uitgezonden zodat het gehele land hier kennis van kon nemen. 

Presentator, DJ Gerard Ekdom, vierde deze week zijn 25 jarige jubileum bij de radio en 

wel hierom kreeg hij door ex-bakker Berghuis een super Beiler Kont met 25 kaarsjes 

aangeboden. Even later werd diezelfde Ekdom ook nog eens verrast door de enige echte 

Sinterklaas, Hans Bos, die hem de lekkerste pepernoten van Midden-Drenthe aanbood. 

Voor de bezoekers was er een ontbijt geregeld onder het motto op=op. Om kwart over 

acht was het dan ook allemaal op. Op dat tijdstip waren er al meer dan tweehonderd 

bezoekers geweest. Uiteindelijk was het de bedoeling dat er gestemd werd voor de Top 

2000 die vanaf eerste kerstdag door Radio 2 wordt uitgezonden. Om tien uur hadden zo’n 

duizend mensen hun stem uitgebracht op hun favoriete popnummer aller tijden. Wim 

Stevens, van Beleef Beilen, was aangenaam verrast door de grote opkomst. Hij had niet 

gedacht dat de Top 2000 en presentator Gerard Ekdom zo populair zouden zijn onder de 

Beiler bevolking. “Ze mogen van mij ieder jaar naar Beilen komen”, liet een stralende 

Stevens weten. Leuk detail was dat het te winnen diner voor twee werd gewonnen door de 

uitbater van het restaurant zelf. Om tien uur ging de Stembus weer op pad om ‘s avonds 

om zes uur in Den Burg te arriveren. 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


