Afhaalmenu
vrijdag 13 mei 2016

Schouderkarbonade met gebakken aardappelen, sla
en een toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Scheiden voor een beter milieu
Scheiden is nooit leuk. Zeker niet voor de kinderen want die hebben er niet om gevraagd.
Dan hebben we het over echt scheiden. Ik bedoel een echtscheiding. Daar wil ik het
helemaal niet over hebben. De gemeente Midden-Drenthe wil dat we afval gaan scheiden.
Dat is beter voor het milieu. U zult zien dat het milieu hier van opknapt. Net als het op
kleur scheiden van glaswerk. Hier is het milieu ook al aardig van opgeknapt. Het had nog
beter kunnen uitpakken als die meneren van de vrachtwagens die de lege flessen ophalen
een beetje serieuzer te werk zouden zijn gegaan. Ze flikkeren alles bij elkaar in de
laadbak. Een kniesoor die hierover valt. We krijgen er in de gemeente Midden-Drenthe
een derde container bij. Eén met een oranje deksel. Die is dan voor plastic en metalen
verpakkingen zoals blikjes, en drankkartons (PMD). Even googlen wat PMD is. OH, dat
Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons. Logisch. Mooier was geweest PMVD
met de V van die verpakkingen er nog bij. Maar goed, wij, van de Cerck, hebben een
contract gesloten met Omrin uit Heerenveen. Die hebben laten weten dat we alle restafval
in de container mogen gooien. Hun bedrijf is in staat alles te scheiden. Een woordvoerder
van dit bedrijf laat weten dat het verstandig is om het GFT afval te scheiden en het oud
papier naar de vereniging te brengen af laten ophalen. De rest is voor hen. Nu weet ik niet
waar de gemeente met het afval naar toe gaat. Dat zal toch wel naar Wijster gaan?
Hebben die dan niet van die scheidingsmachines? Dat lijkt me vreemd maar ik weet het
niet. Het scheelt wel een heleboel containers met oranje deksel en waar laat je al die
containers? Er zullen wel weer heel wat personen lekker aan verdienen en dat is ook een
goede zaak. Goed voor de economie. Alleen jammer dat het onze belastingcenten zijn die
hiervoor gebruikt worden. Gelukkig krijgen we er een beter milieu voor terug. Dat maakt
een hoop goed. Mocht u straks echt niet weten hoe te handelen. Er komen afvalcoaches
die de vragen oppakken en uitleg geven. Alles wordt er aan gedaan om te voorkomen dat
het milieu hier hinder van ondervindt. Wat kost een afvalcoach nou nog. Is zo iemand hier
ook nog voor naar een afvalcoachcursus geweest? Dat alles voor een beter milieu.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

