Afhaalmenu
vrijdag 20 april 2018

Pasta (penne) bolognese met Parmezaanse kaas en rucola en een toetje
€ 6,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Baksteen
De titel is geen link naar de gemeente Midden-Drenthe die mij heeft laten vallen als een baksteen.
Nee, in het geheel niet. Ja, ze hebben mij wel laten vallen maar die baksteen is van toepassing op
het politiebureau. De politie gaat bezuinigen op bakstenen. Gevolg hiervan is dat het politiebureau
gaat verdwijnen in Beilen. Dat is verrekte jammer. Ik hoop dat ze de aangifte die ik gedaan heb
nog wel kunnen verwerken hier op het bureau in Beilen. Dat zal lastig worden want die aangifte
heb ik zo’n zeven jaar geleden, kan ook zes zijn, gedaan op advies van de politie zelf. Het grote
raam was toen kapot gegooid met een kiezelsteen zodat het net leek alsof er een kogel uit een
schietgeweer door was gegaan. Toen ik dat ontdekte heb ik ze gebeld. Ze zouden langskomen.
Een week later belde ik nog maar eens met de mededeling dat er door mijn ruit was geschoten.
Toen kwamen ze wel. Ik had gelukkig het bewijsmateriaal goed bewaard. Een kiezelsteen. Of ik
ook aangifte wilde doen. Ik vroeg of dit zin had. Ze zeiden van wel waarop ik zei dat ik aangifte
wilde doen. Alle gegevens werden genoteerd. Als het klaar was zouden ze terugkomen. Het is een
lang slepende kwestie. Tot op de dag van vandaag zijn ze nog niet weer geweest. Ik denk dat er te
veel blauw op straat loopt en dat er te weinig politiemedewerkers achter het bureau zitten. Het zou
toch mooi zijn dat die aangifte nog klaar zou komen op het bureau in Beilen. “ De laatste aangifte
in Beilen kwam na zeven jaar, kan ook zes zijn, toch nog gereed.” De politiek was ook niet blij met
de mededeling van de politie over het verdwijnen van het in bakstenen opgetrokken politiebureau.
Nu lijkt het me wel een goed idee dat er straks bij de drie honderdduizend euro kostende
verbouwing van de hal in het gemeentehuis een plek wordt gecreëerd voor de politie. Dan mag het
best een tonnetje meer kosten maar dan houden we wel een politiebureautje in Beilen alwaar de
gedupeerden terecht kunnen. Een vaste en graag geziene gast van de Cerck vond het een goed
idee om op het terrein van Duurzaam Verblijf een politiebureautje te creëren. Kunnen ze gelijk met
de bewoners het dorp in om alles in goede banen te leiden. Het was weer eens goed raak
gisteren.
Dan heb ik nog een brief gestuurd naar de Heffingsambtenaar van de gemeente Midden-Drenthe
om een gespecificeerde rekening te sturen zodat ik precies kan zien waarvoor ik betalen moet. Ik
hoorde uit betrouwbare bron dat de baten van de gemeente niet boven de kosten mogen
uitkomen. Het is tenslotte geen commerciële instelling. Ik ben benieuwd. Later meer. Volgende
week geen vrijdagmenu in verband met Koningsdag.
Breaking news: klik op de link hiernaast henk ten oever blog en lees over de altijd “betrouwbare”
VVD politici. In dit geval in Midden-Drenthe.

Volgende week vrijdag: Koningsbal in de Cerck met Next Level aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

