
Afhaalmenu 

vrijdag 14 maart 2014 

 
Kipfilet met ratatouille en gebakken aardappelen 

en een toetje 

€ 7,50 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 
 
 
 

Nog even 
 

Sociaal bewogen, dichter bij de burger, meer zorg, betere zorg, uw zorg zal ons een zorg 

zijn, breng de zorg naar de buurt, meer groen op straat, meer blauw op straat, een beter 

ondernemersklimaat, meer duurzaam maar dan geen verblijf, wij zijn er voor U, wij strijden 

voor een beter milieu, lastenverlichting, meer verlichting op straat, bezuinigen op 

straatverlichting, minder onroerend goed  belasting, wij maken de arbeidsmarkt klaar voor 

de toekomst, vreemdelingen vaker vastzetten, vreemdelingen niet vaker vastzetten, aan 

het werk en uit de bijstand, wij tonen de meeste draadkracht, wij steunen de regionale 

omroep, meer werkgelegenheid, laat ouderen niet aan hun lot over, pak 

jeugdwerkloosheid aan, meer veiligheid op straat, geen huurverhoging meer, wij 

garanderen hypotheekrenteaftrek, meer belasting voor veelverdieners, minder belasting 

voor veelverdieners, geen bezuinigingen meer op jeugdzorg, uw stem telt. Zo kunnen we 

nog wel een poosje doorgaan. Al die kreten kunnen van alle partijen zijn. Wist u dat D 66 

echt iets doet aan de leegstand van winkelpanden? Ze gaan er zelf in zitten en verkopen 

van daaruit hun politieke praatjes. Je kunt er ook gratis een kopje koffie krijgen. We 

dachten al wat is het rustig deze week. (grapje) Nog even. Na woensdag zijn we er van af. 

Dan gaat het leven weer gewoon door. Er is zelfs een kandidaat die de nietsvermoedende 

burgers belt met de vraag of je op hem of haar wilt stemmen om zodoende met 

voorkeurstemmen in de raad te kunnen komen. Hoe komt zo iemand aan mijn mobiele 

nummer? Het moet niet gekker worden. Gaat u woensdag ook stemmen? 

 

Vrijdag 28 maart komt de 72 jarige blueslegende BJ Hegen weer spelen in de Cerck. Hij 

doet dit weer samen met de Blues Busters. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


