Afhaalmenu
vrijdag 19 september 2014

Saucijs met gebakken kriel, groente en een toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Terug van weggeweest
De helft van de directie van de Cerck is weer terug van weggeweest. De andere helft is
nog op huwelijksreis en komt volgende week dinsdag terug. Even naar Turkije geweest.
Om precies te zijn Antalya. Midden in het centrum van de oude stad met z’n steegjes vol
cafeetjes, winkeltjes en moskeetjes. In dit oude stadsgedeelte stonden geen winkels leeg
maar als je in de moderne winkelstraten kwam dan zag je dat ook hier veel leegstand was.
Wel waren er ongelofelijk veel banken. Je kon om de tien meter pinnen. Volgens de
voorzitter van de ondernemersvereniging “Antalya Girişimci Kalp” de heer Gumüs doen
de banken het daar zo goed omdat de ondernemers daar gewoon naar binnen kunnen
lopen om bijvoorbeeld kleingeld te halen. Toeristen kunnen daar gewoon hun vreemde
valuta inwisselen tegen de Turkse lira en andersom. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
De service van de banken aldaar kent geen grenzen en heeft ze dan ook geen windeieren
gelegd. Sommige banken sturen hun medewerkers naar de winkeliers om te vragen of ze
nog iets voor ze kunnen betekenen. De bonussen die in andere landen nog wel eens door
de leidinggevenden aan diezelfde leidinggevenden worden uitgekeerd gaan in Antalya
rechtsstreeks naar de minderbedeelden of naar bijvoorbeeld de ondernemers die even
een beetje krap zitten zodat die er zo weer bovenop zijn. Die leegstand kwam dan ook niet
door de crisis maar die ondernemers hadden de schaapjes al op het droge. Het mes snijdt
aan twee kanten. Waar zie je dat nog? In ieder geval niet in Beilen.
Wat het menu van vandaag betreft; De plaatsvervangende kok, Ruben, zegt het een hele
eer te vinden om voor de Beiler bevolking en in het bijzonder de ondernemers te mogen
koken. Ik kan u dan ook aanraden om vandaag het menu te bestellen.
Vanavond eveneens terug van weggeweest. Ralph de Jongh. Aanvang 21.30
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

