Afhaalmenu
vrijdag 5 juli 2019

Kipfilet met pesto en spek, friet en sla
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Heineken

Vorige week was de TT week. Er is een vaste gast van de Cerck, tevens een graag
geziene gast, die het gehele jaar uitkijkt naar dit evenement. Hij beleeft de TT week zeer
intens. Alles moet wijken voor vijf dagen motorfeest. Vanaf woensdag is hij iedere dag in
Assen. Eerst naar de baan en daarna de stad in. Ik vroeg wat dit allemaal wel niet kostte
want je moet tenslotte ook nog eten en hem kennende vooral drinken. Hij kon mij
mededelen dat het alleen maar geld oplevert. Een week voor de TT heeft hij aandelen
Heineken gekocht. Daarna heeft hij er alles aan gedaan om die aandelen in een stijgende
lijn te krijgen. Lees ik vanmorgen de afdeling economie in de NRC Next. Zoiets heet geen
afdeling maar ik kan zo gauw niet op de goede benaming komen. Wellicht de bijlage
economie. Maakt ook niks uit. Bovenaan stond: Heineken, Koers voor het eerst de
honderd euro voorbij. Tijd voor een feestje want het aandeel Heineken was woensdag
voor het eerst in de geschiedenis meer dan 100 euro waard. De hoge koersen van de
bierbrouwer zijn ook goed nieuws voor bestuursvoorzitter van Boxmeer die sinds maart
80.000 aandelen van de hand heeft gedaan, goed voor zo’n 7,5 miljoen euro. De
cerckgast, die niet met naam genoemd wil worden liet weten dat hij niet helemaal 80.000
aandelen had aangeschaft. Hoeveel wel wil deze gast niet zeggen. Na de aandelen
gisteren verkocht te hebben liet hij wel weten dat hij dit jaar een gratis TT week heeft
genoten en hij kan nog minstens tien jaar een TT week beleven van de opbrengst. Nu is
die koersstijging natuurlijk niet alleen het gevolg van zijn drinkgedrag. Wij, van de Cerck,
hebben Heineken nu ook ruim twee jaar als leverancier dus dat werkt ook door op de
koers van het aandeel.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

