
 
Afhaalmenu 

 

1 april 2022 

Schnitzel met champignon-spek-ui met friet en sla  

€ 10,00 

(bestellen voor 15.30 afhalen tussen 17.00 en 19.00 uur) 

Tel. 0593 52 32 88 

 

Het is 1 april. Het is hexit. Ik doe nog één briefje over wat ik allemaal ga missen. Dat is nogal 

wat. Ik hoop dat er genoeg ruimte voor is. Wat ik vooral ga missen is het contact met de gasten 

waarvan met enkele vaste gasten de gesprekken over de politiek. Over Kaagje kut, Wilders met 

z’n PVV, en over de rest wat er allemaal mis gaat in den Haag. “ We worden geneukt door den 

Haag,” aldus een gast die regelmatig zijn mening laat horen. Dat zijn niet mijn woorden. Laat 

dat duidelijk zijn. Er zit natuurlijk wel altijd een kern van waarheid in. Hoe groot die kern ook is. 

De gesprekken over vroeger toen alles beter was. Wat ik ook ga missen is de eensgezindheid 

onder de ondernemers in het centrum van Beilen. Ik zit in de groepsapp van Centrum Beilen en 

daar komen de beste ideeën langs. Wat vooral opvalt is de loyaliteit onder de ondernemers. 

Missen doe ik straks ook het onder stress werken. Ik ben nogal chaotisch aangelegd en u zou 

mij beslist eens moeten zien als de Cerk vol zit met eters en ik sta in de keuken. Ik zelf moet er 

achteraf altijd wel om lachen maar pas als het er allemaal doorheen is. Ik denk onder die 

werkdruk altijd van, “Er komt vanzelf keer een einde aan.” Nu is het einde definitief. Het zal er 

beslist niet minder op worden in de Cerck. Ik zit er nu nog middenin maar dat gesteggel met de, 

in mijn geval Rabobank, zal ik ook gaan missen. Ze zeggen altijd dat ze volgens de wet moeten 

handelen. Het slaat vaak helemaal nergens op. Met een paar klikken op de computer kunnen 

ze zaken zoals die bij een overname om de hoek komen kijken binnen een paar minuten 

regelen. De wet toepassen is goed maar ze moeten wel kijken waarvoor die wet er is. Dan kun 

je die gewoon even omzeilen. Ze gebruiken het IQ van een ezel. Die wetten en regels zijn er 

om fraude en andere missstanden te voorkomen. Die gelden niet voor simpele hardwerkende 

ondernemers die gewoon de kost proberen te verdienen. Efficiëntie levert hun vast meer op dan 

kantoren sluiten en pinautomaten afstoten. Ze moeten eens in het belang van hun klanten 

denken. Missen, als kiespijn, zal ik de belastingdienst. Daar kom je maar moeilijk van af. Laat 

die de kantoren maar sluiten. Missen zal ik verder allen die mij geholpen hebben om van die 18 

jaren Cerck een prachtige tijd te hebben doorgemaakt. Hierbij moet ik aanmerken dat ik alleen 

de leuke dingen kan onthouden. Gelukkig waren die  er heel veel. Ik zal nog veel meer missen 

maar het briefje is vol. Dit is echt het laatste briefje. Dat beloof ik. Veel plezier met de nieuwe 

directeur. Ik wens de huidige crew veel succes en net zoveel plezier. Het gaat u goed. 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


