Afhaalmenu
vrijdag 16 maart 2012

Kippenbout met gebakken aardappelen en sla
€ 6,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Terug van weggeweest
Zo, daar zijn wij, van de Cerck, aardig van opgeknapt. Zou u ook eens moeten doen.
Gewoon even er tussenuit. Het had wel wat langer mogen duren deze pauze maar dat zat
er niet in. In het vorige briefje heb ik melding gemaakt van een kogelgat door onze
etalageruit. De meldkamer gebeld en gevraagd om te worden doorverbonden met bureau
Beilen. Dit kon niet. De Melding zou genoteerd worden en de politie zou polshoogte
komen nemen. Afgelopen dinsdag toch maar even weer gebeld waar de politie bleef. Mijn
melding was nog wel bekend. “Ik verbind u door met bureau Beilen.” was het antwoord. Ik
wilde nog vragen waarom dit nu wel kon maar ik was al weggedrukt. Tien minuten later
kreeg ik bureau Beilen aan de lijn. Hier wisten ze ook niet hoe dit kon. De politie zou
komen. Een uur later stonden ze op de stoep om de schade op te nemen. Of ik ook
aangifte wilde doen. Of dit nog zin had. Dit had wel degelijk zin. Dan moet dat maar. Ze
zouden de volgende dag komen voor een handtekening. Ze zijn er nog niet geweest. “Laat
maar,” denk ik dan. We zien het wel. De renovatie van de Markt en de Nassaukade loopt
vertraging op. Foutje van de gemeente met het gunnen van de klus. Hier volgt een kort
geding. Laten ze nu eens een jurist in dienst nemen bij de gemeente Midden-Drenthe die
verstand van zaken heeft. Dit scheelt een boel ellende en vooral veel belastinggeld.
Genoeg geklaagd!
Wij, van de Cerck, zullen u weer voorzien van een heerlijk vrijdag menu. Dit brengt toch
weer enige zonneschijn in deze zware tijden. Over zonneschijn gesproken. Gisteren
hebben we de eerste terrasgasten weer mogen begroeten. Laat die zomer maar komen!
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

