Afhaalmenu
vrijdag 7 oktober 2016

Stamppot boerenkool met gehaktbal, dobbelsteentjes spek + toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Uit de krant
Ik las in de krant dat Westerbork geen Jan Kruis museum krijgt. Een onderzoek heeft
uitgewezen dat dit geen haalbare kaart is. Gelukkig heeft het onderzoeksbureau hier nog
wat aan verdiend. Dan lijkt het mij zinvol om dit onderzoeksteam nu te laten onderzoeken
of dit museum wellicht in Beilen, tenslotte wel de hoofdplaats van de gemeente MiddenDrenthe, kan worden gerealiseerd. Beilen is natuurlijk wel wat groter dan Börk en dan mag
het ook wat meer kosten. Het gemeentehuis staat ook in Beilen met haar bijna tienduizend
inwoners. Kan wethouder Dolfing nog mooi even realiseren zo vlak voor zijn vertrek. Heer
Dolfing gaat over de financiën dus dat moet lukken.
Staat er ook nog in de krant dat de lokale kosten voor de inwoners van Midden-Drenthe
dalen in 2017. Een tientje per jaar minder aan afvalstoffenheffing, de rioolheffing blijft gelijk
en de OZB stijgt maar 1,1%. Nu heb ik alle gegevens er even bij gepakt en ben aan het
rekenen geslagen. Aan het eind van de som kwam ik toch zeker op een lastenverlichting
van € 1,78 per jaar per huishouden. Dat liegt er niet om. Je begrijpt gewoon niet hoe ze dit
doen in een tijd dat alles duurder wordt.
Ook in de krant stond dat de Cerck de herfst begint met Bockbierfestival. Dat er maar liefst
twaalf soorten Bockbier kunnen worden geproefd. Twee echte, maar wel kleine lokale,
bierbrouwers zullen hierbij aanwezig zijn. De Kleine Beer uit Lemmer en Bax Bier uut
Grunn. Tevens lekkere hapjes en muziek van Duo Sonic.
Op 28 oktober staan The Blind Roofers geprogrammeerd bij de Cerck. Deze fonkelnieuwe
muzieksensatie uit Groningen mixt invloeden uit de genres Americana en Classic Rock.
Er zijn op dit moment geen kaarten meer beschikbaar voor de voorstelling van Debby
Petter op 19 oktober. Uitverkocht !!
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

