Afhaalmenu
vrijdag 25 augustus 2017

Pikante balletjes met roerbakgroente en friet
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Journalistiek
Met grote belangstelling volgen wij, van de Cerck, altijd de evenementen in Westerbork en
omstreken. Dit is meestal goed te volgen in de lokale kranten. Wij moeten het doen met de
Veldenkrant, die op dinsdag al in de bus valt, en de Krant van Midden-Drenthe, die op
woensdag bezorgd wordt. Deze kranten brengen verslag van de grotere en soms kleinere
evenementen en gebeurtenissen. Nu is er sinds deze week enige twijfel ontstaan over de
journalistieke vaardigheden van deze kranten. Lezen we dinsdag de Veldenkrant:
“Westerbork loopt vol voor Keienfestival.” Er wordt gemeld dat er duizenden bezoekers
afkwamen op het evenement. Woensdag de Krant van Midden-Drenthe: “Niet druk, wel
gezellig.” Het was niet superdruk zodat het publiek rustig kon rondkijken. Beide artikelen
op de voorpagina en beide artikelen over het Keienfestival in Westerbork. Hoe kan dit?
Welke krant spreekt hier de waarheid en welke krant houdt ons voor de gek? Is hier
sprake van een journalistieke dwaling of van luiheid? Is er hoor en wederhoor gehanteerd?
Werkdruk? Waren al die vorige evenementen wel zo’n succes zoals ze ons doen geloven?
Ik heb twintig mensen gevraagd of het druk was op het Keienfestival. Al die twintig
mensen zeiden dat ze er niet geweest waren. Dan ben je geneigd om de Krant van
Midden-Drenthe te geloven. Totdat er deze week een gast langskwam die wel geweest
was maar die vond het dan weer niet gezellig. Kortom hier zit iets goed fout. Was die
Fiets4daagse wel zo’n succes vraag je je nu af. Dit konden wij niet checken want ze
kwamen niet door het centrum van Beilen. Ben zeer benieuwd wat er volgende week in
de kranten staat over Bourgondisch Beilen. Wellicht is het artikel wegens vakantie al
geschreven. “Duizenden bezoekers op Bourgondisch Beilen.” of “ Vijfde Bourgondisch
Beilen weer groot succes.” Deze laatste krantenkop stamt van vorig jaar want het is nu
alweer de zesde editie. Moeten ze alleen de kop nog even aanpassen. Lekker makkelijk.
Volgende week de Beiler Ummekeer met live muziek op het Cerckplein van Perfect
Match. Aanvang 21.30 uur.
Er zijn nog 16 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

