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Niet klagen 
 

Hoe gaat het? Ik mag niet klagen. Doe dat dan ook niet. Het einde van de schoolvakanties is in 

zicht. De basisschool gaat maandag weer open. Hoe was de vakantie? Ik mag niet klagen. 

Daar is ook helemaal geen reden voor. Wij, van de Cerck, zijn deze zomer niet weggeweest op 

een paar dagen na. Dat telt niet. Hoe gingen de zaken afgelopen weken? We mogen niet 

klagen. Op één week na hebben we zakelijk gezien een topzomer gehad en de zomer is nog 

niet eens voorbij. De andere regio’s hebben nog vakantie. De zomer is pas afgelopen als het 

blad van de bomen waait. Bij wijze van spreken. Deze zomer hebben veel toeristen het centrum 

van Beilen aangedaan. De meeste waren diep onder de indruk van het winkelaanbod en 

plaatselijke horeca. Overal terrassen en gezelligheid. Ik vertelde hen dat dit komt doordat er 

geen regels meer gelden voor de ondernemers in Beilen. Iedereen kan zomaar tafels en 

stoelen buiten zetten en hopla een nieuw terras is geboren. Als je dan ook nog mooi weer hebt 

dan zijn die terrassen allemaal bezet. 

Bourgondisch Beilen was voor de vierde keer op rij een prachtig spektakel. Zowel de 

organisatoren, deelnemers als bezoekers mochten niet klagen. Vandaag de Beiler Ummekeer. 

Men zegt dat dit evenement voor de 25ste keer wordt gehouden. Het zou maar zo kunnen. Ik 

heb het niet bijgehouden. Nu wil het geval dat het weer vandaag gaat veranderen maar 

vandaag blijft de temperatuur in ieder geval goed. Er kan af en toe een buitje vallen. Dat nemen 

we dan maar op de koop toe. Klagen, ho maar. Dat gaan wij, van de Cerck, niet doen. 

Misschien achteraf wel maar dat zien we dan wel weer. U kunt vanavond een feestje komen 

vieren op ons Cerckplein. Vanaf half tien speelt hier de band Soul XS. Gewoon op het 

buitenpodium onder de tent. Dit zal het laatste optreden worden onder een tent. Vanaf volgende 

week wordt er een soort van kapschuur boven het podium gebouwd. In de toekomst kan dit 

podium gebruikt worden voor verschillende activiteiten. Hierover later meer. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


