
Afhaalmenu 

vrijdag 17 januari 2014 

 
Pasta (penne) Bolognese met als toetje, op verzoek, gele vla 

€ 6,50 
 
 
 

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

Tel. 0593 523288 
 
 

Weer eens de klos 
 

We hebben het er al eens eerder over gehad. De horeca is altijd de klos. Weer een 

nieuwe wet met TVcampagne van NIX18. Drank is niet goed voor jonge mensen. Teveel 

drank al helemaal niet. Daar is iedereen het wel over eens. Laten we in de horeca nou 

meestal drank schenken. Dat is dus de plek om het aan te pakken. Veel 

horecagelegenheden zijn voor een groot deel van de jonge jeugd afhankelijk en die 

kunnen de deuren nu wel sluiten. De wet is nog maar net van toepassing en de boetes 

worden uitgedeeld alsof het nix kost. Onder de 18 mag er wel in maar mag geen alcohol. 

Nu zijn in enkele plaatsen in Nederland loktieners ingezet om de cafébaas op zijn 

gebreken te wijzen en te beboeten. € 1300,00. Niet even van “Misschien moet je het even 

anders aanpakken. De volgende keer bent u aan de beurt.” Nee, gelijk lik op stuk. Ik zal 

hier niet opschrijven wat ik hier van vind. De gemeente Midden-Drenthe gaat hier hoop ik 

iets anders mee om. Hier heb ik alle vertrouwen in. Het schijnt dat wij, van de Cerck, al 

vanaf 2010 illegaal bezig zijn en geen geldige drankvergunning hebben. De ambtenaar die 

hier over gaat heeft ons hier onlangs op gewezen. Wij hadden na het ingaan van VOF de 

Cerck een nieuwe drankvergunning aan moeten vragen. Nu wil het geval dat deze 

ambtenaar hier ook wel eens een borrel kwam drinken na het werk dus ook hij zat fout. Hij 

wist er van. Inmiddels is dit keurig opgelost. Nou ja, keurig? In 2004 kostte zo’n 

vergunning € 52,00. Inmiddels om en nabij € 540,00 Zo keurig is dat nu ook weer niet. Het 

ging toch altijd hartstikke goed met die oude vergunning? Er komen ook nog kosten 

overheen van het examen Sociale Hygiëne. € 300,00. Kok Emiel is geslaagd met een 

dikke voldoende. Een 7. Hartelijk gefeliciteerd. We wachten verdere ambtelijke controle 

gespannen af. De gemeente Midden-Drenthe heeft een BOA in dienst genomen die belast 

is met de handhaving van de nieuwe drankwet. Dit is een Buitengewoon Opsporings 

Ambtenaar. Of was het nu Bijzonder. In de gemeente Midden-Drenthe is dit een 

Behulpzaam Opsporings Ambtenaar hopen wij.  

Veel plezier met de Winter Wende-aovend morgenavond. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


