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Zou het dan toch? 

Vorig jaar hebt u via dit medium kennis kunnen nemen van de overname van de Cerck. Dochter 

Marloes zou per 1 januari 2021 de nieuwe algemeen directeur worden van dit bedrijf. De 

voortekenen waren toen niet al te best en op afgelopen 1 januari bleek er niets te zijn om over 

te nemen. Een gesloten Cerck kom je niet ver mee. Dus uitgesteld tot 1 april 2021. Het leek wel 

een 1 april grap maar dat was het niet. Nog steeds een gesloten Cerck. Na rijp beraad is toen 

besloten om het gewoon een jaar later dan gepland te laten geschieden. En zo zal geschieden. 

Komende 1 januari 2022 zal Marloes echt de nieuwe directeur van de Cerck worden. Mits de 

corona weer roet in het eten gaat gooien maar dat kan niemand zich eigenlijk voorstellen. Deze 

week naar de boekhouder geweest en die heeft akkoord gegeven. Dus, zou het nu dan toch 

echt doorgaan? We gaan er van uit. Zit ik vanaf 1 januari achter de geraniums. Geen hobby’s of 

ander zinvol tijdverdrijf. Als je dan in zo’n zwart gat valt, wil het nog weleens helemaal de 

verkeerde kant op gaan. Dan kan ik wel gaan helpen in de Cerck maar dan zien ze je alweer 

aankomen. “Heb je hem ook weer” Ik ken ook gevallen van gepensioneerden die alras na het 

beëindigen van hun loopbaan het loodje hebben gelegd. Dat zal toch niet gebeuren? Het grote 

genieten moet dan beginnen. Ik zelf ben zeer benieuwd hoe dat zal gaan. Gelukkig hoef ik mij 

geen zorgen te maken over de Cerck. De nieuwe directeur weet waar ze aan begint en is zeer 

gemotiveerd. Ik weet zeker dat de zaken er alleen maar op vooruit gaan. Ik ben nog wel 

gevraagd om met de Winter Wende-aovend te komen helpen. Dat doe ik graag. Dat is toch 

altijd één van de hoogtepunten van het jaar. U komt toch ook? Ik zat nog even te denken aan 

het solliciteren op een vacature op het gemeentehuis. Onze burgemeester gaat vetrekken. Bij 

nader inzien lijkt dit toch niet zo’n goed idee. Ik stel voor om de huidige kabinetsinformateur 

Johan Remkes voor te dragen als burgemeester van Midden-Drenthe. Dan heeft de plaatselijke 

horeca er misschien ook nog wat aan. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


