Afhaalmenu
vrijdag 23 december 2016

Rollade met bloemkool en aardappelkroketjes + toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Beetje dom
Deze week kwam Roel de postbode een blauwe envelop brengen. Vaak gaan die blauwe
enveloppen de houtkachel in maar we kijken meestal eerst wel even of we nog wat geld
terugkrijgen van de belastingdienst. Wat schetst mijn verbazing? De Koning had zich er
mee bemoeid. Alsof Willem Alexander niets beters te doen heeft. Het was een
dwangbevel in naam van de Koning. Het was een naheffing omzetbelasting. € 562,00.
Enige tijd geleden al eens een aanmaning gehad. Ik heb toen gelijk gekeken op de
telebankiersite en zag dat ik ditzelfde bedrag op een te laat tijdstip had gezet. Er moest
voor 6 december betaald worden. Onmiddellijk heb ik dit veranderd inclusief de vijftien
euro extra kosten. Totdat gisteren dus de brief van de Koning binnengebracht werd. Na
enig speurwerk kwam ik er achter dat het bedrag dat ik op een te late datum gezet had
niet de omzetbelasting betrof maar dat dit gewoon een andere aanslag was en wel
inkomstenbelasting. Toevallig precies hetzelfde bedrag. Ik had naar het aanslagnummer
moeten kijken en niet naar het bedrag. Onmiddellijk het bedrag met nog meer kosten erbij
overgemaakt naar de belastingdienst en een brief aan de Koning geschreven met mijn
excuses. Hierin heb ik het boetekleed aangetrokken en mijzelf als een beetje dom betiteld.
Dit schept dan weer een band met de Koning die ooit ook eens een beetje dom was.
Wat ook een beetje dom is, is als je niet of tegen de BIZ stemt. Ik zag in de ep van
Centrum Beilen alweer veel ongenoegen over de kerstmarkt. Enkele ondernemers van
Brinkstraat Oost waren ontstemd over het feit dat de kramen niet voor hun deur stonden.
Stop met dat geneuzel en stem voor de BIZ. Anders komen we er nooit uit. Eigenlijk is het
niet een beetje dom om tegen te stemmen, het is hartstikke dom.
Dan kan ik u mededelen dat dit het laatste menubriefje is van 2016. Vanmiddag is er nog
live muziek met Ants in the Pants vanaf 16.00 uur. Morgen zijn we nog open voor koffie
met gebak, lunch en kerstavond diner waarna we de deur op slot doen om diezelfde deur
pas dinsdag 3 januari weer te openen. Misschien ook wel een beetje dom maar we doen
het lekker toch.
Wij, van de Cerck, wensen u allen fijne feestdagen en mooi uiteinde en niet alleen een
goed begin maar tevens een heel gelukkig 2017!!!! En dat is nog welgemeend ook nog.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

