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Mooiste dorp 

Onlangs is het Groningse dorp Winsum verkozen tot mooiste dorp van Nederland. Dat hebben 

ze geweten daar. Hordes nieuwsgierigen trokken op naar Winsum alwaar ze de drukte amper 

aankonden. Aldus twee gasten die daar ook geweest zijn en dit hebben aanschouwd. Ik begrijp 

alleen niet dat nu uitgerekend Winsum het mooiste dorp van Nederland is. Ik ben er geregeld 

geweest en het is beslist niet een lelijk dorp, maar mooiste dorp van Nederland. Nee dan ken ik 

wel andere dorpen die meer recht hebben op deze roem. Wat dacht u van, ja waarvan? Ik weet 

het zo gauw ook niet maar ik heb mooiere dorpen gezien. Als Winsum zo’n  prijs in de wacht 

kan slepen dan kan Beilen dat ook. Ik hoor u denken van, “Beilen is toch helemaal geen mooi 

dorp?” Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Het heeft natuurlijk niet geholpen dat 200 jaar 

geleden bijna heel Beilen is afgebrand maar die wederopbouw liegt er niet om. In die 

tweehonderd jaar is er ook weer veel afgebroken om er wat moderner weer neer te zetten. Hier 

kwam geen schoonheidcommissie aan te pas. Zo lijkt het. U moet de architectonische kant 

bekijken. Niets lijkt wat het is. Of andersom. Ze hebben het centrum ook weer eens opgeknapt. 

Opening 29 augustus aanstaande. Als u ziet hoe die straat er is ingelegd dan begrijpt u mij wel. 

Dat is niet niks. De aanliggende winkels en gebouwen harmoniëren perfect in het straatbeeld. 

Welk dorp heeft nu zo’n groot gemeentehuis als Beilen? Dat zie je niet vaak. Volgend jaar gaan 

we Beilen gewoon opgeven voor de verkiezing van mooiste dorp van Nederland. Mocht dat niet 

lukken dan doen we het mooiste dorp van Drenthe of anders het mooiste dorp van de 

gemeente Midden-Drenthe. Dat zal Westerbork wel winnen. Als je bij de eerste drie bent is dat 

toch ook al een mooie prestatie. 

Nog even over de persconferentie van afgelopen dinsdag over de coronatoestand in Nederland. 

De Minister-President Mark Rutte heeft het verboden om thuis feestjes te geven met meer dan 

zes personen. Hij adviseerde om dit dan maar in een horecagelegenheid te doen.  

Dinercafé de Cerck, voor al uw feestjes en partijtjes. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


