Afhaalmenu
vrijdag 14 februari 2014

Gehaktbal met aardappelpuree en rode kool
en een toetje
€ 7,50

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

Opmerkelijk
Een bank die onder andere (nog) gevestigd is in Beilen gaat acht Coöperatieve Cafés
organiseren. Dit stond deze week in de Krant van Midden-Drenthe. Als je dan het woord
cafés leest dan trekt dat toch de aandacht van een horecaondernemer. De bank wil in
gesprek met haar leden. Ze wil betrokken zijn bij de leden en hun klanten, bij hun
bedrijven en hun maatschappelijke omgeving op een manier die er toe doet. Dat is de
gedachte achter coöperatie, achter participeren. Wij, van de Cerck, zijn geen lid maar
vinden het wel opmerkelijk. Ze ontslaan talloze medewerkers waardoor de dienstverlening
uitsluitend via internet gaat, ze halen de pinautomaten weg uit de kleine dorpen, we
kunnen geen kleingeld meer krijgen en nu willen ze participeren in de samenleving. Ze
kunnen beter zorgen dat ze weer gewoon een bank worden met een goede
dienstverlening. Daar heeft iedereen wat aan. Dan kunnen we spreken van een win-win
situatie.
Kampt menig winkelcentrum met leegstand, de gemeente Midden-Drenthe heeft ook al
leegstand. In het gemeentehuis staat 240 vierkante meter op de benedenverdieping leeg.
Dit staat nu te huur voor twintigduizend euro per jaar. Misschien iets voor een bank met
een goede dienstverlening?
De laatste vrijdag van februari, de 28ste, treedt er een opmerkelijke band op in de Cerck.
Transmission and the Boss. Hierover later meer. Een dag later is het alweer
zaterdagavondcafé en een week later, 8 maart, de muziekquiz. Hiervoor moet u zich met
gezwinde spoed opgeven want de eerste aanmeldingen zijn al binnen.
Ook opmerkelijk. Was het de vorige winters in de koelkast warmer dan buiten, dit jaar is
het andersom.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

