
Afhaalmenu 

vrijdag 21 december 2012 

 
Stamppot naar keuze met de gebruikelijke ingrediënten 

(zuurkool, hutspot of boerenkool) 
 

€ 6,50 
 

Kwarktoetje € 1,50 
 

Erwtensoep met roggebrood en spek € 5,50 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 
 

Er is nog zo veel te doen 
 

Dit is het op één na laatste briefje van het jaar 2012. Tenminste als de wereld niet vergaat 
vandaag. In dat geval danken, wij van de Cerck, u allen voor het gestelde vertrouwen in 
onze onderneming met de daar bijhorende klandizie. We gaan er eigenlijk van uit dat het 
einde der tijden uitgesteld wordt naar een later tijdstip. We zijn nog lang niet klaar met z’n 

allen. Er is nog zoveel te doen. De badkamer moet nog af. Nu we het toch over de 
badkamer hebben. Ik moest iemand nog wat betalen. Ik naar de bank om even te pinnen. 

Dat was zaterdagavond. Stroomstoring bij de bank hier in het dorp. Kan gebeuren. Ik 
moest wel geld hebben. Dat kon ook in Hooghalen. Ik naar Hooghalen en ja hoor die deed 

het. Afgelopen woensdag moest ik weer wat betalen dus ik weer naar de bank, in 
Groningen, om even te pinnen. Ik had zaterdag een behoorlijk bedrag opgenomen maar 
de week was om dus het kon weer. Mooi niet. Ik naar binnen. Ik vertelde dat ik zaterdag 

een groot bedrag had opgenomen maar er is immers weer een nieuwe week 
aangebroken. ‘De week loopt hier van donderdag tot donderdag meneer.’ werd mij 
medegedeeld. Wie bedenkt er nu zoiets. Na veel gedoe is het dan toch nog goed 

gekomen maar het is toch een normale zaak dat je gewoon over je eigen geld moet 
kunnen beschikken? Niet bij deze bank. Bij deze bank kun je geen kleingeld krijgen; je 

moet betalen voor iedere storting; enz.. Was Aris Japenga nog maar directeur. Toen kreeg 
je zelfs een cadeautje als je geld kwam brengen. Er is nog veel te doen bij deze bank om 

er weer voor de gewone klant te zijn. Wij, van de Cerck, spreken de wens uit dat we in 
2013 niet meer zo geplaagd worden door de bank. Volgende week het laatste briefje met 
de gebruikelijke nieuwjaarswensen en voorspellingen voor het nieuwe jaar. Tot nu toe heb 

ik ieder jaar de juiste voorspellingen gedaan. Oh ja, fijne Kerst! 
 
 
 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


