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Lees ik deze week de Krant van Midden-Drenthe en worden mijn ogen aangetrokken door de 

kop op pagina zeven “Subsidiepot is bijna leeg” Zulke potten zijn er ook om leeg te geraken 

denk ik dan maar. Nog een citaat uit het bijbehorende artikel. “ Het centrum van Beilen is 

aantrekkelijker en compacter geworden en er is minder leegstand.” Niet verkeerd dus. Die 

subsidiepot was gevuld met € 2018750,000. Drie nullen achter de komma. Er is nog slechts € 

44.000 over. Niks achter de komma. Dat het centrum aantrekkelijker is geworden blijkt tevens 

uit de bijgeplaatste foto. De fotograaf stond in Brinkstraat-Oost voor de Zeeman en kon nog net 

een glimp van de uitgestalde kleding van Zeeman vastleggen alsmede de voorpui van Grillroom 

Isis. Het Logboek is mooi in beeld gebracht en de kledingwinkel Maudd is volop in het zonlicht 

te bewonderen. Als een niet Beiler deze foto zou zien dan weet ik zeker dat hij niet dacht “Goh 

wat een leuk winkelcentrum, daar ga ik binnenkort eens een lekker potje winkelen. Het ziet er 

werkelijk niet uit. Eigenlijk toch wel maar dan haveloos, saai en onaantrekkelijk.                                                                              

Nu hebben we tegenwoordig, en daar heb ik nog nooit iemand over gehoord, en stuk of drie, 

vier grote ronde bloembakken met een flora er in waar je U tegen zegt. We kunnen spreken van 

een paarse bloemenzee. Het was werkelijk een prachtig gezicht deze zomer, Nog steeds wel 

eigenlijk. Ik heb er zelfs een keer een mooi boeketje uit geplukt. Waarvoor excuses. Dat kan 

niet de bedoeling zijn van die bloemenweelde. Ik heb er goede sier mee gemaakt.                                                                             

Het centrum is voor  twee miljoen opgeknapt en dan maak je zo’n foto. Daar had toch 

ingegrepen moeten worden door de journalist of redactie. We kunnen hier niet spreken van 

riooljournalistiek maar wel van slechte.  

Vanavond zou Ralph de Jongh optreden in de Cerck. Hij liet gisteren weten dat hij zijn publiek 

had beloofd om niet te spelen onder de huidige coronamaatregelen. Wie zijn publiek is weet ik 

niet maar hij laat een groter publiek in de steek. Hij ziet dit als een soort symbool naar de 

politiek. Daar zullen ze wel wakker van liggen in Den Haag. Gelukkig hebben we onze 

welbekende zeer geliefde Margaretha Kleine kunnen vastleggen voor vanavond. 

Aanvang 21.00 uur. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


