Afhaalmenu
vrijdag 15 februari 2013

Stamppot boerenkool met worst en spek
€ 6,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
Werkdruk
Heel af en toe hebben wij, van de Cerck en met name ikzelf, wel eens een foutje gemaakt. Dan
heb je het heel druk en vergeet je bijvoorbeeld om twee consumpties naar een tafel te brengen.
Als er dan na een kwartier naar gevraagd wordt dan bied je excuses aan en zegt dat de
consumpties niet worden gerekend. Rondje van de zaak. Dan is de misser weer snel vergeten. Dit
kan overal gebeuren. Zelfs bij de plaatselijke bestuurders. Het college van Midden-Drenthe heeft
het ook veel te druk waarschijnlijk. De wethouder van sport kwam er ook niet doorheen. Het
onderzoek naar de mogelijke privatisering van de sportaccommodaties heeft negen maanden
geduurd. De beschikbare € 30.000 voor het onderzoek is achteraf weggegooid geld. De
onderzoekers hebben nooit een accommodatie bezocht en hebben gewoon de landelijke trend
weergegeven in het rapport. De wethouder werd op het matje geroepen en bood vele malen
excuses aan. Hij gaat nu zelf langs de sportverenigingen. Had ook direct gekund maar veel te druk
natuurlijk. Het college is ook benaderd om mee te werken aan de struikelstenen.
(www.stolpersteinebeilen.nl ) Net op het verkeerde moment. Ze waren druk met de
hondenspeeltuin. De burgemeester moest op visite bij een honderdjarige terwijl er nog een
Europese aanbesteding moest komen voor een honden wipwap en hondenglijbaan en een klimrek
voor poedels. Druk, druk, druk. Bij het horen van struikelstenen werd meteen gezegd “Dat kan niet
want daar komen schadeclaims van, botbreuken en zo”. Totdat er rumoer ontstond over deze
afwijzing. De Christen Unie is zich gaan verdiepen in de struikelstenen en kwam achter de
betekenis van deze kleine monumentjes. Helemaal om. Nu kan het college ook gewoon excuses
aanbieden en medewerking verlenen. Helemaal niet moeilijk. Niemand die ze iets kwalijk neemt.
Ze hebben het gewoon veel te druk. Wij, van de Cerck, weten precies hoe zoiets gaat. Misschien
iets voor een onderzoekscommissie om de werkdruk in kaart te brengen?
Dan gaan we nu over op de uitslag van de kontjeswedstrijd. En de winnaar is? …………….
De familie Schipper uit Alting. Zij zaten er elf kontjes naast. Het juiste aantal is 8434. De tweede
plaats is voor de familie Boer-Brunner uit Berlijn. Zij zaten er 104 stuks naast. Beide families
worden daarom uitgenodigd om op 27 februari de proeverij bij te wonen. Aanvang 20.30 uur.
Volgende week vrijdag houdt de oud Beiler band Maffx reünie in de Cerck. In het voorprogramma
de band Transmission. Iedereen is van harte welkom. Gratis entree. Aanvang 21.00 uur.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

