Afhaalmenu
vrijdag 22 augustus 2014

Het winnende gerecht
Cordon bleu met gebakken aardappelen, groente en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Back to normal
Oftewel terug naar normaal. Dit voor diegene die het Engels niet machtig is. Bourgondisch
Beilen en de Beiler Ummekeer hebben er ingehakt. Het waren een paar hectische weken.
Dan klapt de zomer in elkaar en alles is weer normaal. De afgelopen periode heeft ons,
van de Cerck, geen windeieren gelegd. Afgelopen zaterdag de sealbag storting gedaan bij
de plaatselijke bank. Daar bij de bank zijn ze helemaal overrompeld door deze storting. Je
moet voormelden op de computer en dan staat het geld maandag op de rekening. Op dit
moment van schrijven staat het er nog niet op. Ik denk dat ze dat geld in de kluis hebben
gelegd en zo af en toe een medewerker vragen of die het ook even wil natellen. Ik denk
als ze geheel zeker van de omvang van dit bedrag zijn het bedrag wordt bijgeschreven op
de rekening. Ben al wel even wezen klagen dat het wel heel lang duurt voordat het
bijgeschreven is. De klacht is gedeponeerd en wij, van de Cerck, zullen worden gebeld.
Even afwachten dus.
Wij, van de Cerck, hebben de vakantieperiode als zeer positief ervaren. Vele toeristen uit
binnen en buitenland deden dit jaar Beilen aan. We kregen veel complimenten over het
dorp en vooral over de versiering die boven de straten hangt. Waar iedereen de WK
voetbalversiering al weer heeft opgeruimd, in Beilen hebben we de gehele zomer nog
kunnen nagenieten van die fantastische derde plaats die we behaald hebben in Brazilië.
We kunnen er maar geen genoeg van krijgen. We kunnen die ballen wel laten hangen dan
maken we er op zeker moment kerstballen van.
Het is nu een paar uur later en we hebben geen bericht gekregen van de bank. Ze willen
denk ik nog één keer alles tellen en dan zal het er morgen wel op staan. Zijn ze toch mooi
vier werkdagen aan het tellen geweest. Ik lees net op internet dat de bank in kwestie het
eerste half jaar 1,1 miljard winst heeft gemaakt. De totale baten van deze bank waren in
de eerste helft van dit jaar 6,4 miljard euro. Daar komt die storting van ons dan nog bij.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

