Afhaalmenu
vrijdag 19 april 2013

Pasta (Penne) Bolognese plus kwarktoetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
Kwaliteit
Bij de post van gisteren zat een brief van de bank. Ik zal geen naam noemen maar het
was van onze plaatselijke bank. Het bleek een overzicht te zijn van de kosten. Een
rekening dus. Geen omkijken naar want het bedrag wordt automatisch geïncasseerd.
Twee en twintig verschillende kostenposten. De mooiste is die van Kwaliteitsstorting
(sealbag) € 60,50 en Kwaliteitsstorting (coupures) € 20,06. Twee keer was er een
telverschil. Dit kost ons € 9,00 In het vervolg zullen we het wel drie keer natellen want zo’n
boete is toch altijd zonde. Wat is een Kwaliteitsstorting? Hebben wij de sealbag op de
juiste manier gedropt? Hebben we het geld op de juiste manier in de sealbag gedaan? Wij,
van de Cerck, weten het niet. Hoe ziet een Kwaliteitsarme storting er dan uit? We kregen
wel korting voor het voormelden van de stortingen. Hartelijk dank. Al met al beginnen die
bankzaken een duur grapje te worden. Ze hebben het geld vast hard nodig. Al die dure
reclamespotjes op TV, de sponsoring van een spuitende wielerploeg, heel Schiphol hangt
vol met reclameleuzen en vergeet de topsalarissen en de bonussen niet. Het speculeren
met ons geld kost ook geld. Ik dacht dat een beetje nederigheid en service wel een keer
op z’n plaats zou zijn na al die ellende die de banken hebben aangericht. De bank is er
niet meer voor de gewone consument. In Hooghalen wordt de pinautomaat weggehaald.
Hoe halen ze het in hun arrogante hoofd. Ik las in een column van Joris Luyendijk die
infiltreert in de bankwereld in Londen dat de directies en managers geen idee hebben wat
er werkelijk speelt. Die zijn alleen maar bezig elkaar in stand te houden. Zullen we het ooit
nog meemaken dat wij ondernemers weer gewoon kleingeld kunnen halen bij de bank als
we dat nodig zijn? Genoeg hierover.
Over kwaliteit gesproken: Dat vind je nog altijd bij Dinercafé de Cerck. De komende weken
zullen de Beiler Kontjes in het oranje zijn.
Laatste vrijdag van de maand 26 april Koningsconcert met Close Call.
Zaterdag 27 april Cabaret met Ronald Smink (uitverkocht)
Dinsdag 30 april zijn de winkels gesloten en gaan wij ’s middags om 15.00 uur open.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

