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2000
Ik kan u via dit medium mededelen dat de NPO Radio2 Top 2000 stembus op vrijdag 1
december vanuit Beilen gaat uitzenden met de alom bewonderde en gerespecteerde DJ
Gerard Ekdom, en wel van zes uur in de morgen tot negen uur in diezelfde vrijdagmorgen.
Er is in overleg met de gemeente en de NPO gekozen voor een plaats op het
Raadhuisplein. Jiska van de NPO regelt de zaakjes vooraf en zij laat weten dat ze het erg
op prijs zou stellen als wij enige activiteiten zouden organiseren om en nabij de stembus.
Hoervoor is een Petit Comité, van Beleef Beilen, geschapen die zich hiermee bezig zal
houden. Als een van de ondernemers nog een leuk idee heeft dan horen wij dat graag.
Het mag van alles zijn. Zoiets als de visboerin, want we hebben een vrouwelijke visboer in
Beilen, die ter plekke een paling rechtop laat staan of de bakker die een paar klanten
bolletjes laat slikken, een boekhandelaar die achterstevoren een boek kan lezen. Wat
dacht u van een caissière die een kassa kan laten rinkelen. We moeten natuurlijk niet
vergeten dat het radio is en geen TV. Het mooiste is dat er dan wel wat geluid bij gemaakt
wordt. Ik zelf zit te denken om het Midden-Drenthe record; “Bierglazen op een dienblad
stapelen” te verbreken. Alle suggesties zijn welkom. We moeten alleen wel rekening
houden met de aangescherpte regels omtrent sluikreclame maar het is een live uitzending
dus als het kwaad geschied is dan bieden we gewoon excuses aan. Maar goed,
uiteindelijk is het de bedoeling dat de gehele Beiler bevolking, uit Westerbork mag ook,
komt stemmen voor de Top 2000 die na de kerst door Radio 2 wordt uitgezonden. U kunt
op uw favoriete nummer stemmen opdat deze in de Top 2000 wordt gedraaid. Ik ga
stemmen op mijn favorieten; Tralalala Tralalalie van Gert en Hermien, Trea Dobbs met
Ploem Ploem Jenka en Zwarte Riek met M'n wieggie was een stijfselkissie. Ik zou zeggen
leuter niet en breng uw stem uit op vrijdag 1 december tussen zes en negen in de stembus
van Radio2. We gaan voor minstens tweeduizend stemmende bezoekers. Na de kerst is
de Cerck open als Top 2000 café zodat u in alle gezellig en knusheid kunt luisteren naar
uw eigen favoriete muziek. Voor de wat ouderen onder ons, een reis terug in de tijd.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

