
Afhaalmenu 

 

vrijdag 23 maart 2017 
 

Kipfilet a la Cerck met gebakken aardappelen en sla en toetje 
 

€ 7,50 
 
 

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

 
 
 

Niet leuker en niet makkelijker 

U kent de leus van de belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. 

Geen idee wat ze daar mee bedoelen. Sinds ik ben gestraft voor het verwijderen van het 

stukje tussenschot in de VW Caddy met sjoemel software probeer ik de auto met slechts 

twee zitplaatsen terug te krijgen op grijs kenteken. Wel heb ik eerst nog een 

bezwaarschrift tegen de opgelegde sancties gestuurd naar het team Aanslag Regeling te 

Apeldoorn. Dat heeft zes telefoontjes gekost om er achter te komen waar dat 

bezwaarschrift naar toe moest. Ook heb ik slachtofferhulp aangevraagd. Afgelopen 

maandag mij volledig gestort op het terugbrengen naar het grijze kenteken zeg maar het 

ondernemerstarief. Dat heeft de gehele maandag in beslag genomen. Het eerste 

telefoontje leerde mij dat ik mij moest wenden tot de RDW. Die kreeg ik nog redelijk snel 

aan de lijn en ik hoefde maar één keer doorverbonden te worden. Een mevrouw vroeg wat 

er aan de hand was. Alles uitgelegd en de mevrouw zei dat ik zeker ook een forse boete 

had gekregen. Hier kon ik een volmondig ja op antwoorden. “Wat zijn het ook een ratten,” 

zei de mevrouw, en ik had mijzelf nog zo voorgenomen om rustig en beleefd te blijven. Ik 

werd doorverbonden naar de technische dienst. Hier konden ze mij vertellen dat ze niets 

voor mij konden doen. Ik moest contact opnemen met belastingkantoor Emmen. Dit briefje 

is te klein om alle handelingen en gesprekken weer te geven, maar we kunnen de leus van 

de Belastingdienst beter veranderen in “ We maken het niet leuker en al helemaal niet 

makkelijker want we snappen er zelf meestal ook niks van.”  Uiteindelijk kon ik een 

verzoek voor het ondernemerstarief zenden naar de afd. BPM te Apeldoorn. Wat 

geschiedde. Nu eerst maar even afwachten.  

Afgelopen woensdagavond naar de opening geweest van de Rooie Kater, voorheen de 

Linde. Ik kan u mededelen dat deze horecazaak een verrijking is voor Beilen. Prachtig 

verbouwd. Wij, van de Cerck, feliciteren de uitbaters van de Rooie Kater en wensen hen 

veel succes. Ik weet nu ook waarom het de Rooie Kater heet. Er staat namelijk een grote 

rooie kater op hun luifel. Als er een bijvoorbeeld blauwe beer of gele reiger op had gestaan 

dan had deze zaak waarschijnlijk anders geheten. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


