
Afhaalmenu 

 

vrijdag 30 augustus 2019 
 

Wrap met kip en groente en friet + toetje 

€ 8,00 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 

Gemiste kansen 

Waar zijn onze bestuurders, burgemeester en wethouders, als we ze nodig zijn? Zowel 

Assen als Hoogeveen hebben gefaald met het creëren van een kunstijsbaan zodat 

Drenthe als enige provincie in Nederland, op een paar andere provincies na, zonder 

kunstijsbaan zit. Wat is nu een betere locatie voor zo’n kunstijsbaan dan de gemeente 

Midden-Drenthe. De A 28, vanuit Friesland over de N381, een treinstation en genoeg 

ruimte. Bestuurders wordt wakker en sta op. Aan de slag. Wat kost dat nou nog zo’n 

ijsbaan? Ruim 50 miljoen. Dat moet toch te doen zijn. Er zit nog wel wat in kas. Het rijk 

kan wel wat meebetalen, de OZB kan wel een beetje omhoog net zoals de vergunningen 

die verstrekt worden. Behalve die voor de horeca want die zijn al duur genoeg. Geld lenen 

is zo goed als gratis. Verder nog een beetje lobbyen en het overdekte  kunstijsovaal is zo 

rond. Het is vast nog niet te laat. 

 Nog een gemiste kans; Waarom doet de gemeente Midden-Drenthe niet mee aan de 

Wietproef? Genoeg afnemers zou ik zo zeggen. Ik zie geregeld bewoners van Duurzaam 

Verblijf in de trein naar Assen en Groningen om daar wat te scoren. Dat scheelt een boel 

reiskosten al moet ik zeggen dat er niet altijd een kaartje gekocht wordt. Ik heb al een paar 

keer meegemaakt dat ze bekeurd werden in de trein voor zwartrijden. Dat kost dus nog 

meer. Trouwens, wie betaald die bekeuring? Wie straks bij een coffeeshop aanklopt voor 

een gram wiet krijgt wiet die is getest in een laboratorium, in een zakje waarop de 

hoeveelheid van de werkzame stof staat vermeld. Het doel van de proef: erachter komen 

of en hoe gecontroleerde wiet criminaliteit kan terugdringen en de kwaliteit van wiet kan 

controleren. Helemaal zo gek nog niet voor Beilen. Die Wietproef is een idee van D66. 

Laat onze burgemeester nu ook nog eens lid zijn van D66. Eén telefoontje naar Den Haag 

en Midden-Drenthe stapt zo in. 

 

Dinsdag 22 oktober 20.15 uur Comedy met Ronald Smink en Hassan el Rahaui Tickets 8 

euro reserveren bij de Cerck. 

Donderdag 19 december 20.00 uur Debby Petter met “De liefde voorbij” Tickets 15 euro 

reserveren bij de Cerck. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


