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Verbannen naar Beilen 

De titel hierboven is ook de titel van een documentaire over Duurzaam Verblijf. De NCRV heeft jaren 

terug deze afdeling van GGZ Drenthe, voorheen Beileroord, eens onder de loep genomen, voor de lens 

gehouden en uitgezonden. Ik heb de dvd nog in bezit. Ik moest hier afgelopen vrijdag na het bezoek aan 

de notaris in Groningen aan terugdenken. Ik ben ook verbannen naar Beilen. Het enige verschil is dat ik 

niet via een Rechterlijke Machtiging naar Beilen ben gezonden. Ik heb het zelf om handen gehad. 

Momenteel ingeschreven op Brinkstraat 51 en wachtend op de woning die ik gekocht heb. Toch mis ik 

de stad wel. In het begin dat ik daar woonde zijn er twee fietsen van mij ontvreemd. Daarna heb ik zo’n 

oude fiets gekocht waar werkelijk niemand belang bij had. Ook had ik eens een trui onder de snelbinder 

die dus ook zo weg was. Dat doen ze daar. Parkeren was soms ook een ramp. Als ik aankwam in stad 

was ik soms wel een half uur aan het rondrijden op zoek naar een parkeerplaats. En dan was het al zo 

laat. Toch mis ik de stad wel. Ik heb leuke contacten opgedaan in het buurtcafé de Souffleur. Ik 

ontmoette daar onder andere Marcel Hensema die daarna nog eens een voorstelling in de Cerck heeft 

gegeven. Op Comedy voorstellingen kwam ik cabaretiers tegen die later ook in de Cerck hebben 

gespeeld. Ooit liep ik Jochem Myjer tegen het lijf en we spraken af dat hij ook een keer in de Cerck zou 

komen spelen. Tot nu toe is dat nog niet gelukt. Ik belde met zijn impresariaat Hekwerk.nl maar kreeg in 

plaats van Jochem Myjer, Debby Petter aangeboden. Ook niet mis. Het geval wil dat Debby Petter op 

donderdag 8 oktober weer naar de Cerck komt. Ze doet haar voorstelling in twee keer voor dertig gasten 

per keer. Dit in verband met dat verrekte kutvirus. U kunt vanaf nu reserveren. De eerste voorstelling 

begint om 16.30 uur en de tweede om 20.15 uur. Voor beide voorstellingen zijn nog kaartjes.  

Verbannen naar Beilen maar ik was toch meestal al in Beilen dus dat went snel. Ook in Beilen wonen 

veel sympathieke mensen. Op een paar na. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


