
Afhaalmenu 

 

vrijdag 10 februari 2017 
 

Wrap gevuld met groente en kip met wat frietjes en een toetje 
 

€ 7,50 
 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 

Goed plan 

“Het centrumplan in Beilen oogst lof”, aldus de Krant van Midden-Drenthe. Om kort te 

gaan, er moet een (evenementen)plein van 3800 vierkante meter komen op de plek waar 

nu de ijssalon, Kruidvat, Action, Bloemenpalet, Reisbureau Xpert, Unive en Scapino 

gevestigd zijn. Wij, van de Cerck, hebben ook niets dan lof voor dit gedurfde plan. Een 

graag geziene gast van de Cerck, die anoniem wenst te blijven, zou zeggen, “Gewoon 

doen. Vaak ben je te bang.” Journalist van de Krant van Midden-Drenthe, Ron de Vos, 

schrijft in zijn column, “Doorpakken en niet bang zijn”. Wat op hetzelfde neer komt. Het 

plan komt van Gemeentebelangen, grotendeels het werk van fractielid Jan Jonker. Jannes 

Kerssies van diezelfde partij zegt dat het een meedenkmodel is. Je kunt er elementen 

uithalen. Nu ben ik naar het gemeentehuis geweest met de vraag of hier ook een schets 

van is. Ik werd door een mevrouw bij de balie vriendelijk doorverwezen met een bonnetje, 

nr. W 600, naar de afdeling bouw. Na enkele minuten werd mijn nummer zichtbaar op het 

scherm en was ik aan de beurt. Een evenzo vriendelijke man dacht dat hier geen schets 

van was maar zeker wist hij het niet. Daar moest ik een andere afdeling Bouw 

medewerker voor hebben. Deze zat niet op zijn plaats. Ik vond dat er in die tijd dat ik daar 

zat veel mensen heen en weer door het gebouw liepen. Die zaten dus ook niet op hun 

plaats dacht ik. Maar goed, er werd een notitie geplaatst en ik zou gebeld worden door de 

meneer die toen even niet op zijn plaats zat. Er is geen contact meer met mij opgenomen. 

Dit zal binnenkort wel gebeuren neem ik aan. Nu schijnt dit akkefietje wel wat te kosten. 

Een kleine acht miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro. Dit lijkt mij het kleinste probleem. 

Alle ondernemers honderd euro dan heb je al achtduizend euro, en een week lang geen 

reis en onkosten vergoeding voor de Europarlementariërs in Brussel en dan zijn we er 

ruimschoots. Als dit rond is kunnen we beginnen. We kunnen het er vanavond tijdens de 

ondernemersborrel wel even over hebben.  

Volgende week vrijdag de CD presentatie van de Muziek Dokters. De band van Duurzaam 

Verblijf. Het begint om 20.00 uur. U bent ook dan van harte welkom. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


