Afhaalmenu
vrijdag 17 april 2015

Pasta (farfalle) carbonara
en een toetje
€ 7,00

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

Muziek in Beilen
In Beilen geboren en getogen. Ik kwam pas een beetje tot bloei in de jaren zeventig. Niet alleen ik,
maar ook vooral jongens van mijn leeftijd die net als ik veel van muziek hielden. Het enige verschil
was dat die jongens muziek konden maken en ik niet. Ik was toeschouwer. Vaak heb ik met open
mond staan luisteren naar hun muziek. Kon ik dat maar. Dat leek me geweldig. Nog wel op
blokfluitles gezeten en daarna nog geprobeerd om klarinet te spelen maar ik zal u de details
besparen van deze martelgang. Enkele van mijn leeftijdgenoten begonnen een echte band. Woody
en Rens Vermeltvort, Derk Ludwig en Marc Delobel speelden samen in een band die eerst State of
Mind heette en later La Douche. Marc Delobel maakte plaats voor Dirk Venema in 1980 en tot op
de dag van vandaag spelen die gasten met elkaar. Hun grote kracht was dat ze altijd zichzelf
bleven. Dat ze zichzelf bleven stond meteen een mooie carrière in de weg. Er was wel zoveel
kwaliteit dat een mooie carrière er zeker had ingezeten. Ze hebben ook nog een tijdje The Real
Butter Band geheten en hiermee kwamen ze in de landelijke belangstelling. Dan krijg je met de
commercie te maken en gaan bijvoorbeeld producers je vertellen hoe je muziek moet maken. Dat
moet je drummer Derk Ludwig niet vertellen want dan is hij zo vertrokken. Ze bleven loyaal aan
elkaar en hebben heel veel opgetreden in den lande. Als je in de jaren zeventig al muziek maakt
dan betekent het dat je nu zo rond de zestig bent en dan gaat het allemaal een beetje stroever.
Daar kan ik over meepraten. Drummer Derk is de zestig al gepasseerd en heeft aangegeven dat
het hem teveel wordt. Dat gesleep met dat drumstel is hij een beetje zat. Bassist Rens Vermeltvort
is vaak weg voor zijn werk en toetsenist Dirk Venema treedt ook nog voor andere gezelschappen
op. Hoe ouder ze worden hoe drukker ze het krijgen. Zo blijft er weinig tijd over om samen te
spelen. Gitarist Woody Vermeltvort heeft aangegeven nog een keer te willen spelen met de
jongens. Waar kun je dat nou beter doen dan in de poptempel van Beilen, De Cerck? U krijgt nog
een keer de kans om La Douche te zien spelen in de oude bezetting. Vrijdag 24 april aanstaande
om 21.30 uur in Dinercafé de Cerck. Zo komt er een einde aan een heel lang en mooi tijdperk met,
en dat mag ik best zeggen, de beste band die Beilen ooit gehad heeft.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

