Afhaalmenu
vrijdag 13 februari 2015

Cheeseburger met friet en sla
en een toetje
€ 7,50

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

Bonnetje
In december hebben wij, van de Cerck, een kerstborrel gehad van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie. Werknemers van een afdeling die in Zwolle is gevestigd waren ook
al eens eerder geweest om de kerst in te luiden. Dat was kennelijk goed bevallen dus
afgelopen december waren ze er weer. Heel aardige mensen en je voelt je gewoon heel
veilig. Weer was het heel gezellig en aan het eind van de middag nam iedereen met een
kerstpakket onder de arm afscheid van elkaar en van ons en een ieder wenste een ieder
een fijne kerst en een mooie jaarwisseling. Zoals dat gewoonlijk gaat. En alvast een
gelukkig 2015. De rekening kon naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag.
Nu wil het geval dat we twee weken geleden eens gingen kijken wat voor rekeningen er
nog openstonden. Nou dat was alleen nog die van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Dat was vreemd want de vorige keer was het geld binnen drie weken overgemaakt op
onze rekening. De kortste klap is een telefoontje naar het Ministerie in Den Haag. Een
alleraardigste mevrouw begreep er niets van. Ze waren het bonnetje kwijt. Even later ging
haar toch een lichtje branden. Ze zei dat de baas het hele debiteuren/crediteuren kantoor
van het ministerie op stelten had gezet. Hij was een bonnetje kwijt en had alle bonnetjes
meegenomen om dat ene bonnetje er tussen te vinden. Nu bleek dat de andere baas ook
al had gevraagd naar de bonnetjes en die had ze waarschijnlijk per ongeluk weggegooid.
Of ik wel een kopie van het bonnetje kon sturen. Natuurlijk, kan gebeuren. Ze zei dat ze
dan meteen het geld ging overmaken. Zo’n hoog bedrag was het nu ook weer niet. Ze had
wel hogere bedragen over moeten maken in het verleden. Zo kwam het, voor ons althans,
toch nog allemaal goed. Waarvoor hartelijk dank. Ik geloof dat de baas en zijn compagnon
nu een andere baan willen gaan zoeken. En dat om een zo’n rotbonnetje. Dat kan toch
iedereen overkomen.
Morgenavond in de Cerck. Glamour and Glitter Party met DJ Boenie
Aanvang 21.30 uur Vol = Vol
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

