Afhaalmenu
vrijdag 21 februari 2020

Pikante kip met rijst, tomatensalade en toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Van Rossems in Beilen
Kijkt u wel eens naar de van Rossems? Ik wel als ik het niet vergeet. Sis, Vincent en Maarten van Rossem
bezoeken verschillende steden in Nederland. Ze weten heel veel over de historie van deze plaatsen met hun
monumentale gebouwen, kerken en andere bezienswaardigheden. Ook geven ze onbeschroomd commentaar op
de huidige stand van zaken in deze steden. Vooral waar het hier om de historische gebouwen gaat. Maar ook de
moderne architectuur komt aan bod. Het is zeer vermakelijk om te aanschouwen en aan te horen. Hierdoor ben ik
zeer benieuwd hoe de van Rossems over Beilen zouden denken. Over de monumentale panden in het dorp, de
geschiedenis en de huidige stand van zaken. Ik schat zo in dat ze nog nooit van Beilen hebben gehoord maar je
weet het niet. Ik zie het al helemaal voor mij.
Staande bij de Stefanuskerk. Maarten met zijn bromstem, ‘ Beilen is van oorsprong een esdorp maar is in 1820 tot
de grond toe afgebrand. Dit is het enige gebouw wat overeind is gebleven.’ Dan Vincent de architectuur historicus
lopend door het centrum, ‘ Hier zien we hoe een dorp naar de kloten kan worden geholpen door de plaatselijke
bestuurders die er geen architect aan te pas hebben laten komen. Een schoonheidscommissie was hier op zijn
plaats geweest. De complete waanzin van wederopbouw. Nergens in het land vind je zulke saaie en lelijke
centrums als hier.’ Sis, kunsthistoricus, zegt ook nog wat,’ Maar je hebt hier alles wat een mens nodig kan hebben.’
Dan hebben ze het nog even over het gesticht Beileroord dat in 1922 werd geopend voor krankzinnigen en
zwakzinnigen uit de drie noordelijke provincies. ‘ Ook hier zijn de oude gebouwen afgebroken om plaats te maken
voor onderkomens waar je maar beter niet tegenaan kunt kijken.’ aldus Vincent. ‘Zelfs het huisje van de bekende
dichter en schrijver Roel Reijntjes is na zijn dood met de grond gelijk gemaakt.’ Niets bleef de sloophamer
bespaard.’ ‘ En ze hebben hier helemaal geen museum’, gaat Maarten verder ‘of je moet het zien als één groot
openlucht museum van GGZ Drenthe waar je uitbehandelde verslaafden in het wild kunt aanschouwen. In dat
opzicht heeft het ook wel iets van een grote stad.’ Dan zit de uitzending er ook wel weer op want ze willen zo snel
mogelijk naar huis. Dit waren de woorden van de van Rossems. Ze dikken het allemaal ook een beetje aan maar
helemaal ongelijk hebben ze natuurlijk niet. Gelukkig staat de Cerck nog overeind.
Komende zaterdag 22 februari Sean Webster aanvang 21.30 uur.
Volgende week vrijdag 28 februari Solid Groove aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

