Afhaalmenu
vrijdag 29 november 2019

Chili Con Carne met sla en een toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Gebouw
Nu had ik al twee keer een half briefje geschreven. Ik heb het maar weer gewist. Dat geneuzel
over die Black Friday, Cyber Monday en Thanksgivingday, daar zit u niet op te wachten. Dat het
Groninger Forum vandaag open gaat voor het publiek zal u ook worst wezen. Dat gebouw had
in 2012 klaar moeten zijn. Het is iets later en vooral veel duurder geworden. Van 71 miljoen
naar 151 miljoen. Waar heb je het over. Ik moet er wel dagelijks tegenaan kijken. Als ik ’s
morgens wakker werd dan zag ik niets dan lucht. Nu zie ik niets anders dan een groot grijs
monsterlijk gebouw dat zo scheef staat als de scheve toren van Pisa. Een knap stukje
architectuur waar de meningen nogal over verschillen. Ik vind er verder niets van. Dat het twee
keer zo duur geworden is dan gepland maakt eigenlijk niet zo veel uit. De openbare bibliotheek
komt er ook in dus ze hebben de kosten er zo weer uit. Ik heb nog even uitgerekend wat dat
gebouw kost per inwoner van Groningen. Dan kom ik op een bedrag van 760 euro per inwoner
ongeacht leeftijd, ras of geslacht. Dat is te verwaarlozen. Toch? Volgens Wikipedia verwachten
ze 1,6 miljoen bezoekers per jaar. Dat is ruim 4300 bezoekers per dag. Dat zal me een drukte
worden daar. Maar goed, dan kunnen we in Beilen ook wel zo’n gebouw neerzetten dat een
boel volk trekt. 760 euro per inwoner maakt 8,5 miljoen euro. Daar kun je wel wat voor bouwen.
Als de hele gemeente Midden-Drenthe meebetaald dan kom ik op een bedrag van 25 miljoen.
Wat je verder met dat gebouw moet dat kunnen we later wel bedenken. Voor het Groninger
Forum hadden ze halverwege de bouw ook niet echt een bestemming. Dat zijn ze nu nog aan
het bedenken. Het gebouw in Beilen hoeft niet net als het Groninger Forum een
ontmoetingsplek worden voor de inwoners want die hebben we hier al in de vorm van de Cerck.
Voor we hier mee aan de slag gaan hebben we eerst nog live muziek in de Cerck en wel
vanavond met de band Skuur Aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

