Afhaalmenu
24 december 2021
Erwtensoep met roggebrood en spek ( 2 pers ) gewoon afhalen 10 euro. Kan vandaag
ook
Oliebollen 10 voor 9 euro en appelflappen 1,25 bestellen voor 31-12
Rundvlees en vissalades ( 4 pers ) bestellen voor donderdag 30-12
Kniepertjes gewoon afhalen
Tel. 0593 52 32 88

Brief
Vandaag viel er een brief in de brievenbus van de Cerck. Het was een brief van de Gemeente
Midden-Drenthe. De brief kwam in naam van de nieuwe burgemeester de heer Cees Bijl. Moet
je Kees zeggen of Sees. Volgens mij wordt de heer Bijl aangesproken met Kees. Net als de
Cerck met een kaa. Zeker weten doe ik het niet. Wat doet het er toe. Het komt er op neer dat de
heer Bijl zijn respect en medeleven toont aan alle ondernemers in Midden-Drenthe die door
corona alle zeilen moeten bijzetten. Citaat uit de brief: “Velen van u zien hun levenswerk in
gevaar komen. Dat gaat mij zeer aan het hart”. Toch fijn dat er enig medeleven uit de
plaatselijke politiek komt. Als klap op de vuurpijl zat er ook nog een tegoedbon in voor een zak
oliebollen. Af te halen bij een kraam van Striedthouldt. Hartelijk dank hiervoor maar wij, van de
Cerck, gaan zelf oliebollen bakken en verkopen. Ik zal de tegoedbon net als al onze net
ingekochte voorraad naar de voedselbank brengen. Misschien een leuk gebaar vanuit de
gemeente M-D om meer tegoedbonnen voor oliebollen te doneren aan de voedselbank. Dat
zullen ze zeker op prijs stellen. Ik heb nog wel een vraag aan de bedrijfscontactfunctionaris van
de gemeente Midden-Drenthe. Die zal ik hier niet stellen. Ik stuur wel een mail naar de
bedrijfscontactfunctionaris. Mooi lang woord hè? Dan rest mij verder niets anders dan de
nieuwe waarnemend burgemeester de heer Cees Bijl hartelijk te danken voor de attentie en
hem vooral een warm welkom te heten in onze gemeente. Wij, van de Cerck, zullen de heer Bijl
met open armen ontvangen als hij eens op bezoek komt. Die open armen is bij wijze van
spreken want dat is tegen de coronaregels.

Fijne kerst!

