Afhaalmenu
vrijdag 31 maart 2017

Pepersteak met friet en courgette en toetje
€ 8,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Flauw
Het is morgen 1 april en dan komen de meest flauwe grappen weer voorbij. U trapt er toch
niet in? Er kwam al een bericht langs dat de gemeente Midden-Drenthe de containers met
oranje deksel terug gaat nemen. Inwoners van Beilen die dat ding helemaal zat zijn
kunnen de container morgen al terugbrengen naar het gemeentehuis. Als ze dat nog niet
doen dan kan het enkele maanden duren voordat de bakken worden opgehaald. Ik denk
dat velen onder u denken:”Was dit maar waar.” Ik hoor veel gemor onder de bezitters van
die vuilcontainers met oranje deksel. Wij, van de Cerck, hebben niet zo’n container. Wij
werpen ons afval in een grote blauwe container en daar mag alles in. Het afval van ons
wordt op de afvalverwerkingsfabriek gescheiden. In die met oranje deksel mag geloof ik
alleen plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons. Als u echt zo ontevreden bent
over deze container zou ik hem maar gewoon naar het gemeentehuis brengen morgen.
Wel is het zo dat we dan de klimaatdoelstelling van 2020, afgesproken in Parijs door de
Europese milieuministers, niet halen waarschijnlijk. Doe het dan toch maar niet.
Houdt u er wel rekening mee dat er morgen een BOA (Buitengewoon Opsporings
Ambtenaar ) in het centrum komt meten of de spullen buiten de winkel niet verder dan één
meter vijftig buiten de gevel staan? Meet even de boel op want die boetes zijn
tegenwoordig niet mals. “Ze zullen toch niet over een paar centimeter vallen?” zult u
denken. Ik zou het risico maar niet nemen. Meestal moeten die gasten zichzelf
terugverdienen.
Vanavond live in de Cerck: de band Recall met stevige rockmuziek. Aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

