Afhaalmenu
vrijdag 5 april 2013

Cordon bleu met gebakken aardappelen en warme groente
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
Het leukste dorp van Drenthe
(Het nieuwe “kijkcijferkanon” van RTV Drenthe i.s.m. Dagblad van het Noorden)
In ons dorp wordt van alles georganiseerd en iedereen kent iedereen. Er is veel saamhorigheid onder de
bevolking. Als het biljartavond is dan gaat de slager altijd naar de vrouw van de bakker want de bakker zelf
is dan aan het biljarten. Dan hebben ze het heel gezellig. Om middernacht moet de slager altijd maken dat
hij wegkomt want dan komt de bakker weer thuis. Meestal met een beste borrel op. Dan kan je maar beter
wegwezen. Tijdens het jaarlijkse feest in de feesttent ontstaan er altijd veel nieuwe relaties. Iedereen doet
het met iedereen. Ja, de saamhorigheid is groot in ons dorp. Ook naoberschap staat hoog in het vaandel in
ons dorp. Als de ene kant van het dorp ruzie krijgt met de andere kant dan komt bijna iedereen meehelpen
meppen. Als de politie dan komt dan gaan ze met z’n allen tegen de politie meppen. De sociale controle is
ook heel groot in ons dorp. Als je een keer met andermans vrouw lig te flikvlooien dan kun je er donder op
zeggen dat je dezelfde avond nog een best pak rammel krijgt. Niets blijft ongemerkt in deze hechte
gemeenschap. Er zijn ook veel verenigingen waar de inwoners elkaar ontmoeten. Vooral in de sportkantines
waar het ook wel eens uit de hand kan lopen, maar er is altijd wel iemand die je bijstaat. In de sportkantine
hebben ze het altijd over de mensen die er niet bij zijn zodat iedereen van alles op de hoogte blijft.
Het is maar net hoe je het bekijkt. Bovenstaand kan ieder willekeurig Drents dorp zijn.
Niets dan lof over de deelnemende dorpen. Het ene dorp is nog saamhoriger dan het andere. Overal wordt
van alles georganiseerd. Het is al met al niet erg origineel. Het dorp dat straks de gekste capriolen uithaalt
zal wel winnen. Westerbork? RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden hebben weer wat om uit te
zenden of over te schrijven. Zelfs Beilen doet mee. Wie Beilen heeft opgegeven weet ik niet maar van deze
presentatie spat de originaliteit niet echt af. We kunnen toch ook gewoon niet mee doen? Goede wijn
behoeft geen krans.
Zijn we net een beetje gewend aan de kou, zal het volgende week warmer worden. De asperges laten door
de kou nog even op zich wachten.
Zaterdag 27 april cabaret in Dinercafé de Cerck met Ronald Smink. Er zijn nog twintig kaarten beschikbaar.
Laatste nieuws: Koning Willem Alexander en Koningin Maxima zullen op 28 mei a.s. Beilen met een bezoek
vereren. Even een kopje koffie met een kontje in de Cerck?

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

