
Afhaalmenu 

vrijdag 28 juni 2013 

 
Varkenssteak met groente en aardappelen en toetje 

 
€ 8,00 

 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 
 

Sfeer 
 

Het onderwerp sfeer kwam regelmatig naar voren in de onlangs gehouden meeting in het 
gemeentehuis over het centrum van Beilen. Het centrum zou sfeerloos zijn en wij, 

ondernemers, worden geacht hierover na te denken. Hoe creëren wij meer sfeer in het 
centrum? Geld speelt een rol. Nu wil het geval dat de Stichting Podia Midden-Drenthe 

ieder jaar de Culturele Uitdag organiseert en dit jaar op 14 september. Moeten we in de 
krant lezen dat de zeer gerespecteerde wethouder Henk van Hooft uitlegt dat de Culturele 
Uitdag niet meer in de drie kernen is maar op één centrale plek. Ja, daar komt ie, hou uw 
hart vast, ga even zitten. Het munitiedepot in Nieuw- Balinge! Je zegt het natuurlijk niet 
maar je zou haast zeggen “die man is niet goed bij z’n hoofd met een D.” Wat zou deze 

uiting van theater, muziek en proza een sfeer brengen in het centrum van Beilen. De 
ondernemers bedenken ook nog wat activiteiten en wij, van de Cerck, pakken eens lekker 
cultureel uit. Nee, niets van dit alles. Enkele jaren geleden hebben ze de Uitdag gehouden 
in de Verlengde Havenstraat alwaar gemeentewerken was gevestigd. Hier kwamen buiten 
de organisatoren om toch zo’n pakweg twaalf bezoekers op af. Als je de cultuur in Midden-

Drenthe wilt promoten dan moet je de mensen opzoeken en niet andersom. Vrijdag in 
Smilde, zaterdag in de winkelstraten in Beilen en op zondag in Westerbork. Nu heeft 

alleen de “middenstand” van Nieuw Balinge er iets aan. En dat krijgt ook nog subsidie? Ik 
zou zeggen intrekken die subsidie. Weer eens een gemiste kans en alleen maar 

verliezers. Zo, dat is er uit. 
 

Geen paniek! Wij, van de Cerck, hebben voor zaterdag 5 oktober de Groninger cabaretier, 
Gijs Nillessen geboekt met zijn programma Geen Paniek!. Vanaf 1 augustus kunt u 

kaartjes kopen. De vorige cabaretvoorstelling in de Cerck was geheel uitverkocht dus ik 
zou zeggen ga 31 juli vast in de rij staan. Voor andere culturele activiteiten kunt u onze 

website bezoeken. 
 
 
 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


