Afhaalmenu
vrijdag 23 maart 2018

Pasta (penne) carbonara met een toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Proces
Misschien gaat het u wel vreselijk vervelen. Het gaat weer over de kosten, voor mijn drank en
horecavergunning, € 594,00, met bezwaarschrift als gevolg. Ik wil u graag deelgenoot maken van
dit proces dat vorige week dinsdag middels een bezwaarschrift in werking is gesteld. U kunt dus nu
afhaken. Misschien bent u wel benieuwd hoe dit alles wordt afgehandeld. Nou vort maar dan.
Begin deze week kreeg ik een brief van de gemeente Midden-Drenthe met het bericht dat mijn
bezwaarschrift goed was aangekomen. Ik had het persoonlijk aan de receptioniste overhandigd
dus ik had al zo’n vermoeden. Met goed bedoelden ze in het gemeentehuis. Ik had dit
bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe.
Dat was niet goed. Ik had mijn bezwaar bij de heffingsambtenaar moeten neerleggen. Dom, dom,
dom. Er stond niet bij wie de heffingsambtenaar is. Dit zal om veiligheidsredenen zijn. Gelukkig
stond er in de brief dat ze intern zouden gaan regelen dat de brief op de goede plek terecht zou
komen. Als dit maar niet in rekening gebracht wordt. Ik weet niet of u wel eens in het
gemeentehuis hebt zitten wachten maar dan zie je geregeld een ambtenaar, meestal met wat
papieren onder de arm, van de ene naar de andere kant lopen. Anderen lopen dan weer van de
andere naar de ene kant. Dat komt natuurlijk omdat er meer van die domme acties worden
ondernomen door nietsvermoedende burgers die net als ik de post aan de verkeerde persoon
en/of afdeling adresseren. Het moet tenslotte wel op de goede plaats terechtkomen. We hebben in
Beilen een heel groot gemeentehuis dus er worden heel wat kilometers afgelegd. Bij wijze van
spreken dan. Misschien is zo’n elektrische step een oplossing. Het gemeentehuis is groot genoeg.
De uitspraak op het bezwaarschrift zal nog wel even duren. De gemeenteraadsverkiezingen
kwamen tussendoor.
Nog een voorvalletje in de Cerck. Jenny komt naar achteren om te zeggen dat er iemand de
eigenaar wil spreken. Daar zit een wat smoezelige man aan de koffie met gebak. Zeer joviaal,
alsof hij mij al jaren kent, vraagt hij mij met een Amsterdams accent hoelang hij van te voren een
lunch met twintig personen moet reserveren. Hij is me iets te joviaal maar ik vertel dat een week
van te voren prima is. Of ik hem nog ken van het diner met zijn familie genuttigd in de Cerck
december vorig jaar. Nee daar kende ik hem niet meer van. Hij had een dag na dat diner nog
gebeld dat er een biefstuk teveel was afgerekend. Ik zou hem dat terug betalen. Ik denken, maar
kon het me niet meer voor de geest halen. Het was toch echt waar. Totdat ik bedacht dat er vorig
jaar heel geen biefstuk op de kaart stond. Hij had thuis de bon nog wel. Laat eerst die bon dan
maar eens zien. Hij is nog niet weer geweest.
Volgende keer is het goede vrijdag dus geen menu. Wel is er die vrijdagavond een Jam Session in
de Cerck. Vanaf 21.30 uur kunt u een potje meespelen met de aanwezige muzikanten.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

