Afhaalmenu
vrijdag 26 oktober 2012

Zalmfilet, gebakken aardappelen, wortels en wortelen ( kan allebei )
€ 7,50 plus kwarktoetje € 8,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Open Dag
Op zaterdag 3 november vindt de Open Bedrijvendag Midden-Drenthe plaats. Het schijnt
dat dit in andere gemeentes een succes is. Dertig verschillende bedrijven zetten de
deuren open voor geïnteresseerd publiek. Wij, van de Cerck, hebben besloten om ook
open te gaan op 3 november. Wij zijn dan wel geen officieel deelnemer maar willen toch
solidair zijn. Wie heel graag even in de keuken wil kijken zal geen strobreed in de weg
gelegd worden. Nergens aankomen. De Open bedrijvendag is van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Wij gaan “s morgens ook om tien uur open maar gaan veel langer door. We houden zelf
vanaf 20.00 uur nog een Bockbier proeverij.
Eerst vanavond nog een concert van Margaretha Kleine.
Aanvang 21.30 uur.
Waar zullen we het nu eens over hebben? Hier gebeurt eigenlijk nooit iets schokkends.
Ons gemeentebestuur is nooit in opspraak zoals elders in het land. Geen corruptie op
bestuurlijk niveau. Integer en bij de burgers betrokken. We zijn zelfs verschoond van
hondenbelasting. Waar vind je nog zoiets. Ons politie apparaat dat voorbeeldig
functioneert. Alleen de aangifte die we op hun aandringen hebben gedaan van het
vernielen van onze voorruit is nog steeds niet verwerkt. Dit kan natuurlijk nog wel. Het is
nog niet eens een jaar geleden gebeurd. Ze zullen het wel druk hebben. Het goede nieuws
is dat een bank die ook in Beilen is gevestigd gaat stoppen met het sponsoren van
wielrennen. Dat was ook geen doen meer. Dan kun je net zo goed Duurzaam Verblijf
sponsoren. Misschien dat we er straks ook weer gewoon geld kunnen wisselen. Ze leren
het nog wel een keer. Verder geen nieuws. Oh ja, de feestverlichting hangt weer.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

