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Zomer 

Zoals gewoonlijk was de zomer met het Midzomerfeest even niet aanwezig. De week 

ervoor was het prachtig weer en nu dus ook weer. Met het Midzomerfeest was het ’s 

avonds nog kouder dan de afgelopen kerstdagen. Waarom dit altijd zo is weet ik niet. Zou 

hier de duivel achter zitten? Men zegt dan: “ Het is of de duivel er mee speelt”. Het heeft 

de pret niet gedrukt. Je kunt je kleden op de kou en gelukkig was het droog. De bandleden 

van Dirty Boulevard lieten zich van hun beste kant zien en hadden geen last van de kou. 

Voorlopig blijft de zomer nog even aanhouden. Met de TT is het vaak mooi weer. Behalve 

die keren dat het geen mooi weer was met de TT was het echt altijd mooi weer. Dit jaar 

dus ook weer. Dat is mooi meegenomen. Met een beetje geluk blijft het nog zomeren tot 

het einde van de schoolvakanties. Met het einde van de schoolvakanties komt ook ieder 

jaar de Beiler Ummekeer om de hoek kijken. Dat is dit jaar op vrijdag 31 augustus. Dan 

speelt de band Last Time op het Cerckplein. Last Time heet tegenwoordig anders maar ik 

kan niet zo gauw op die nieuwe naam komen. De laatste 10 jaar is het dan ook altijd slecht 

weer. Dan komt de duivel weer om de hoek kijken. Genoeg geklaagd.  

Er vond ook weer een wisseling van de expositie plaats. Noodgedwongen moesten we de 

expositie met schilderijen van Feline Wielink afbreken. Simpelweg omdat de schilderijen 

waren verkocht. Gelukkig had het Midden-Drenthe schilders collectief hun werken op tijd 

klaar voor de nieuwe expositie. Het thema is: “Kunst met een knipoog”. Vincent van Gogh 

invloeden en een echte Mondrihaan. Een oud Hollands wintertafereel met klapschaatsen 

en een link naar Picasso. Kom gerust even langs om te kijken. De expositie duurt de 

gehele zomer lang.  

Zoekt u nog een baantje in de horeca dan kunt u zich melden bij de uitbater van Dinercafé 

de Cerck. Deze uitbater zit wat krap in het personeel. Hij moet de hele zomer nog iemand 

erbij hebben. 

Veel soeps is het vandaag niet maar ik moest dit briefje dan ook steeds tussendoor 

schrijven en dat komt de inhoud niet ten goede. Excuses. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


