
Afhaalmenu 
 

 

vrijdag 17 oktober 2014 
 
 

Runderburger à la Cerck met friet en sla. Toetje ontbreekt niet 
 

€ 7,50 
 
 

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

 
 

Veilig ondernemen 
 

Afgelopen dinsdag is het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen ( KVO ) ondertekend. Vijf 

personen waren speciaal naar de Cerck gekomen om deze handeling te verrichten. Hierna werden 

even zoveel certificaten uitgereikt. De burgemeester, de politie, de brandweer, Robbert Wajer 

namens de ondernemers en iemand van CCV. (Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid). 

Onder luid applaus werd de plechtigheid afgesloten. Een ieder zeer verheugd met het verdiende 

certificaat. Waar die van de ondernemers komt te hangen is niet duidelijk geworden. Misschien 

een optie om dit bewijsstuk om de beurt in de winkel te hangen. Schrikt wellicht de boeven af. Wat 

de verdere uitvoering betreft; Dit stond op de website van het CCV.                                                                                                                      

De uitvoering is een cruciaal onderdeel binnen de cyclische benadering van het KVO. De insteek is 

dat partijen niet alleen maar een certificaat wensen, maar in overleg treden met elkaar om ook 

daadwerkelijk te werken aan veiligheidsproblemen. 

Er is al gestart met een WhatsApp groep zodat we elkaar bij calamiteiten kunnen waarschuwen. U 

kunt zich opgeven hieraan deel te nemen. Het is niet de bedoeling om in deze groep de 

vakantiefoto’s te delen. Dan krijgt u een rode kaart en wordt u onmiddellijk verwijderd uit de groep. 

In sommige gevallen kan een gele kaart worden getrokken. Bijvoorbeeld als het per ongeluk komt. 

Nog even heel iets anders. Tegenwoordig gaan verschillende goede doelen directeuren er met de 

kas vandoor. Onlangs werd er een greep in de kas van de Stichting ALS gedaan. Laten we 

stoppen met het geven aan deze “goede doelen”. We betalen allemaal belasting en laat de 

regering voldoende geld beschikbaar stellen voor al de verschrikkelijke ziektes. Als dan 

bijvoorbeeld de Koninklijke paleizen moeten worden opgeknapt kunnen we wel een inzameling 

onder het volk houden. Dat hoeft niet perse met overheidsgeld betaald te worden. Gaan we straks 

de Mont Ventoux opfietsen voor een vakantiehuis voor de Koninklijke familie of hardlopen voor een 

nieuwe straaljager. Ben benieuwd hoeveel dat gaat opleveren. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


