Afhaalmenu
vrijdag 10 januari 2014

Schouderkarbonade met gebakken aardappelen en bloemkool met een
papje en een toetje
€ 8,00

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

Koopzondag op TV Drenthe
Ongeveer een maand geleden heeft onze burgemeester Broertjes in het TV programma Drents Diep van
RTV Drenthe uitgelegd waarom de gemeente Midden-Drenthe heeft besloten om de winkeliers in MiddenDrenthe de vrije hand te geven in de openingstijden met name op zondag. Er mochten maar een paar
supermarkten open zijn op zondag in de gemeente Midden-Drenthe en met die winkeltijdenverruimingswet is
het een ieder vrij om open te gaan. Wel zo eerlijk. Het was volgens Broertjes absoluut niet de bedoeling om
iedere zondag koopzondag te houden want hier hebben de winkeliers heel geen behoefte aan en de
consument al evenmin. Op efficiëntie kun je de plaatselijke politiek niet altijd betrappen maar deze nieuwe
regeling voorkomt gewoon een boel geharrewar. Bij RTV Drenthe hebben ze het niet begrepen of ze wilden
de burgemeester niet geloven want afgelopen zondagavond was er een reportage te zien in de
nieuwsrubriek Drenthe Nu. In deze uitzending kwamen ze tot de conclusie dat de winkels allemaal gesloten
waren op de eerste zondag van 2014. Met de muziek van een cowboyfilm zag je de gesloten winkels en een
enkele voet of kerkganger. Wel waren ze nog even bij de Jumbo die wel open was. Zeer interessant was dat
een bewoner uit Beilen koffiemelk was wezen halen bij de supermarkt omdat hij visite kreeg. Volkomen
overbodige, zinloze en labiele reportage. Hadden ze net zo goed de koopzondag in Hijken of Wijster kunnen
filmen want daar mogen de winkels ook open op zondag. Wat nu precies het doel was van deze reportage is
mij een groot raadsel. Laten ze zich bezig houden met zaken die er toe doen. In Beilen hebben we zes
dagen per week koopzondag alleen niet op zondag. Wij, ondernemers in het centrum van Beilen, hebben
helemaal geen koopzondag nodig. De economie bloeit hier als nooit tevoren. Het winkelcentrum heeft
procentueel gezien de minste leegstand van Nederland. Er worden zelfs nog nieuwe winkels bijgebouwd.
Komt allen vanavond naar de Cerck om 2014 op gepaste wijze in te luiden met een hapje en een drankje.
Volgende week zaterdag wordt de elfde Winter Wende-aovend gehouden. Er is nog plaats bij Ni Hao, Kota
Radja en Isis maar niet zo heel veel meer.
Een tip voor RTV Drenthe. Maak eens een reportage over de bever. Dit dier is al meer dan drie jaar niet
meer aangetroffen in het centrum van Beilen.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

