
Afhaalmenu 

 

vrijdag 22 mei 2015 
 

Kipfilet a la Cerck met gebakken krieltjes salade  

en een toetje 
 

€ 8,00 
 
 

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

 
 
 

Bankpraktijken 
 

Vorige week moest u het doen zonder schrijven. Althans dat dacht ik. Op mijn 

vakantieadres zat ik even te kijken op www.decerck.nl om even te checken wat het menu 

zou zijn afgelopen vrijdag. Stond er toch nog een hele tekst op het briefje.  (Want deze 

teksten komen allemaal online op onze website.) Geschreven door de kok en 

medewerkster Lieke. Ze wensten mij een prettig verblijf in Turkije. Alsnog bedankt en het 

was fantastisch. Vlak voor dat ik op vakantie ging belde er een man van de bank. Hij had 

het briefje van twee weken geleden onder ogen gekregen. Hij zei dat hij was geschrokken 

en wilde graag even met mij praten. Hij wilde met nog iemand komen. Afgelopen 

woensdag kwam de directeur bedrijven alleen naar de Cerck.  

De bankman die hij wilde meenemen zag er van af. Hij was al eens eerder wezen praten. 

Ik kon hem geen ongelijk geven. We hebben het over de dienstverlening van de bank 

gehad. De man van de bank legde uit dat ze toch vooral gebonden waren aan de regels 

van hogerhand. Ook de Europese Centrale Bank speelde hierin een rol. De bank maakt 

ook kosten en die moeten wel terugverdiend worden. Nou daar zijn we in de loop der jaren 

achter gekomen. De directeur bedrijven beloofde zijn best te doen om de dienstverlening 

te verbeteren maar hij kon niets beloven. Wel wat beloven en het dan niet kunnen 

beloven. Daar schieten we niets mee op.  

We kunnen niet zonder een bank maar anders….?  

Na dit gesprek, met de man van de bank, hebben de aandeelhouders van Dinercafé de 

Cerck een vergadering gehouden. Hierin is besloten om de voltallige directie een bonus uit 

te keren. Over de hoogte van het bedrag wil de woordvoerder van de aandeelhouders 

geen mededelingen doen.  

Volgende week vrijdag vanaf21.30 uur  

The Acoustic Chiefs 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 

http://www.decerck.nl/

