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BB 

Voor de vijfde keer wordt vandaag Bourgondisch Beilen ( BB ) gehouden. Alle vorige 
edities werden beleefd onder voortreffelijke weersomstandigheden. Ik weet uit 

betrouwbare bron dat er tijdens de talloze vergaderingen die hieraan vooraf gingen 
meerdere keren door verschillende personen werd gevreesd dat het een keer mis zal 

kunnen gaan met het weer. Ik zeg maar zo,       ” vrees niet gij begenadigde.” Voor 
vandaag zijn de verwachtingen weer bijzonder positief te noemen. Misschien aan het eind 
van de dag een buitje maar daarom niet getreurd. Mocht u de afgelopen dagen gedacht 
hebben dat er de ganse dag gebarbecued werd hier in de buurt dan klopt dat wel aardig. 

Het hele Cerckplein was de laatste dagen gehuld in rook van de Big Green Egg. Even 
tussendoor. Het drie sterren restaurant de Librije in Zwolle werkt ook met de Big Green 

Egg.  Kok Emiel is al dagen bezig met de voorbereidingen voor BB. Kilo’s rib-eye van het 
Vechtdalrund, evenzo vele kilo’s vlees van het Sallandse varken en 800 kippendijen van 

originele kemperhoenen. Hieruit kunt u meteen ook concluderen dat wij, van de Cerck, de 
provincie Overijssel hebben toegedeeld gekregen. Dit na een eerlijke loting. De kok heeft 
zich verdiept in Overijsselse eetgewoonten. Die logen er niet om. De kok heeft een half 

jaar lang ieder weekend bij een Overijssels gezin gelogeerd om zo de eetgewoonten 
onder de knie te krijgen. Hij dacht  van, “ je kunt zaken als deze maar beter wel serieus 

nemen”. Het schijnt dat de gemiddelde Overijsselaar om de andere dag een kemperhoen 
slacht. Alleen al om de heerlijke dijen van deze gevleugelde vriend. Twee keer per week 
doen ze zich te goed aan Sallands varkensvlees. Dan komt er nog bij dat hele gezinnen 
naar de weilanden trekken om daar bij de boer hun eigen Vechtdalrund uit te zoeken, die 
ze dan vervolgens een tijdje in huis nemen. Hier krijgt dit rund een prachtig laatste jaar 

aangeboden waarna de slager wordt ingeschakeld. Nou met deze kennis in huis is de kok 
aan het werk gegaan en het resultaat kunt u proeven op het vijfde BB.  

Er zijn op dit moment nog steeds 10 kaarten voor de voorstelling van Debby Petter op 19 

oktober beschikbaar. De klad zit er een beetje geloof ik. Vorige week waren het er ook nog 

tien. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


