
Afhaalmenu 

 

vrijdag 6 februari 2015 
 

Hutspot met worst en spek 
en een toetje 

 
€ 7,00 

 
 
 

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

 
 

Kou, rente en winkelruil 
 

Het is weer zo’n dag dat het in de koelcel warmer is dan buiten. Dat zijn door de regel van die 

dagen dat het niet helemaal lekker loopt. Nu valt het deze winter nog wel mee maar fijn is het niet. 

Langs deze weg willen wij de buren nog wel even bedanken voor het sneeuwvrij maken van ons 

trottoir. Anita zegt dat ze het leuk werk vindt. Toch bedankt.  

Hoorde ik pas geleden dat een bank de hypotheekrente gaat verhogen. Ze moeten van de 

overheid meer reserves aanleggen. Aldus deze bank. Ze zijn alleen maar uit op snel winstbejag. 

De bonussen moeten wel betaald worden. Spaarrente verhogen daar hoor je ze niet over. Als je 1 

procent rente krijgt over je spaargeld dan mag je niet mopperen. Weet u wel wat rood staan kost? 

Meer dan 9 procent op jaarbasis. Gelukkig staan wij nooit in het rood maar dit terzijde. Als je geld 

nodig bent voor je onderneming dan bekijken ze even de boeken en als dat er goed uitziet mag je 

een handtekening zetten voor een lening. Een man of vrouw op de bank tikt het benodigde bedrag 

in op het toetsenbord en dit getal staat dan op je rekening. Je moet er hard voor werken om het 

met rente terug te betalen. Je betaalt dus rente over een getal wat niet eens een bedrag is maar je 

betaalt met echt geld terug. Je zou denken dat banken spaargeld over hebben om uit te lenen. Dat 

geld is er ook wel maar daar doen ze heel andere zaken mee. Beleggen en exorbitant hoge 

salarissen aan zichzelf betalen plus de bonussen. U kunt nog steeds naar de website 

www.burgerinitiatiefonsgeld.nu. en tekenen. Daar kunt u het allemaal nog eens op uw gemak 

doorlezen. 

Dan willen wij, van de Cerck, ook nog graag de directeur van OP=OP bedanken voor zijn hulp met 

het innen van vijf euro van een gast die zonder betalen de deur was uitgelopen. Dat allemaal via 

de Veilig Centrum app. Gerrit bedankt. 

U kunt zich opgeven voor de geplande winkelruil. Mathijs Mulder van de Jumbo en 

ondergetekende hebben donderdag 4 juni als datum geprikt. De vorige keer was het een groot 

succes en we gaan er van uit dat er deze keer nog meer ondernemers mee gaan doen. Wij komen 

hier later op terug. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 

http://www.burgerinitiatiefonsgeld.nu/

