Afhaalmenu
vrijdag 23 mei 2014

Boomstammetje ( gepaneerde gehaktrol ) met gebakken aardappelen en
bloemkool met een papje en tot slot een toetje. Die hele mondvol voor
maar
€ 6,50

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

Wisselen
Zit er deze week een echtpaar op het terras. Dit is op zich niet zo bijzonder. De man vroeg
mij naar de ABN Amrobank. Ik zei dat die er niet meer was en dat er wel een Rabobank
aanwezig is in Beilen. Daar was hij al geweest maar daar konden ze hem niet helpen. “ Ah
gut”, zei ik, “ u ook al niet? “ Ik vroeg wat hij van de bank gedaan wilde krijgen. Meneer
had nog Amerikaanse dollars en wilde die graag inwisselen voor euro’s. Hoeveel dollars
hij dan wel niet had dat de bank ze niet kon wisselen? Slechts 75 dollar. Ik heb ze maar
gewisseld met hem. Voor 75 dollar kreeg hij € 54,75. Dat kun je zo opzoeken op internet.
Zouden ze dat bij de bank niet weten? Momenteel is de euro iets gestegen en heb ik €
0,25 verdiend op deze transactie. Toch wel heel vreemd dat dit niet gewoon bij de bank
kan. De banken willen er weer zijn voor de klanten maar alleen als het hun uitkomt. Het
lijkt wel of we hier in een derde wereldland leven al kun je daar op iedere hoek van de
straat geld wisselen.
Via RTV Drenthe vernomen dat er een Christelijk netwerk actief is in Midden-Drenthe. Dit
netwerk zorgt voor re-integreren in de arbeidsmarkt. Hier wordt één werkgever heel rijk
van. Het fijne weet ik er niet van maar er zal onafhankelijk onderzoek komen. We wachten
dit rustig af. Waren we ook nog bijna onze burgemeester kwijt. Voorlopig is het goed
afgelopen voor hem. Midden-Drenthe wordt wel op de kaart gezet op deze manier. Wij,
van de Cerck, denken er zo het onze van maar hullen ons in stilzwijgen. Dat kost alleen
maar klanten.
Er zijn nog twintig kaartjes te koop voor de cabaretvoorstelling van morgenavond met
Ronald Smink. Aanvang 21.30 uur. Volgende week vrijdag komt de Amerikaanse zangerpianist Gentry Bronson. Deze zanger was hier ook al te gast op 30 oktober 2009. Toen
is het heel goed bevallen dus waarom zou dat deze keer niet het geval zijn.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

