Afhaalmenu
vrijdag 1 november 2013

Gehaktbal met gebakken aardappelen, bloemkool met een papje
en een toetje
€ 7,50

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

Sneu
De Rabobank moet een boete betalen. Gelukkig niet zo heel veel maar sneu is het wel. Ze hebben
een beetje gesjoemeld met de rente. Meneer Moerland de grote baas bij de rabo heeft een filmpje
opgenomen waarin hij zijn vertrek aankondigt en zijn excuses aanbiedt. Hij verschijnt niet meer in
het openbaar en probeert de microfoon van Pownews te ontlopen. Op vragen van, ‘Hoe voelt het
nu om de baas te zijn geweest van een criminele organisatie?’ of, ‘Denkt u nu nog een prettige
ouwedag te hebben met dat gestolen geld?’ heeft hij waarschijnlijk geen goed antwoord. Ook
sneu. 774 miljoen boete waarvan 70 miljoen naar het Openbaar Ministerie gaat om verdere
vervolging te voorkomen. De rest gaat grotendeels naar de toezichthouders. Wat moeten die met
al dat geld? Is dit geld niet beter besteed aan de gedupeerden? Het Midden en Kleinbedrijf kan wel
een financiële injectie gebruiken. Wat te denken van de klanten die een verkeerde en te hoge
hypotheek kregen aangesmeerd door de banken. Dat is pas sneu. Die zitten met de gebakken
peren. De Rabobank komt niet in financiële moeilijkheden door de boete. Ze hadden er al rekening
mee gehouden. Met andere woorden ze kunnen verder ongestraft doorbankieren. Als wij
ondernemers frauderen, wat we natuurlijk nooit doen, dan zijn we aan de beurt. Als wij failliet gaan
dan hebben we pech. De banken niet. Die worden weer in het zadel geholpen. Laat ik nu uit
betrouwbare bron hebben vernomen dat de horeca binnenkort weer gewoon kleingeld kan halen
bij de bank zonder hier extra voor te betalen. Gewoon naar binnen lopen en met het gewenste
kleingeld weer naar buiten. Oude tijden gaan herleven. Krijgen we meteen een kalender erbij en
nog wat pennen en zo. Ja, die bank is zo beroerd nog niet.
Ook sneu. Krijgen we net telefoon van de vriend van Joëlle Smidt met de mededeling dat ze ziek is
en hierdoor zaterdagavond niet kan komen optreden. Wij, van de Cerck, wensen haar beterschap
en zullen een nieuwe afspraak met haar maken. Naarstig zijn we op zoek naar een vervangende
act. Het zaterdagavondcafé gaat gewoon door.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

