Afhaalmenu
vrijdag 8 mei 2015

Runderspies met aardappelkroketjes en rauwkost salade en
gele vla na
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Wat gaat de tijd toch snel
Men zegt wel eens dat hoe ouder je wordt of bent hoe sneller de tijd gaat. Nou dat is
natuurlijk gewoon gelul. Een dag heeft net als vroeger gewoon 24 uren. Die uren hebben
elk gewoon nog steeds 60 minuten en in die minuten zitten, zoals we altijd al gewend zijn
geweest, 60 seconden. De tijd gaat echt niet sneller. Ik moet wel toegeven dat het
inderdaad wel zo lijkt. Als de dag van gisteren zie ik mij, ruim elf jaar geleden, nog zo voor
het Schafthuus staan aan de Brinkstraat 51. “Hier zal ik eens even een rendabele tent van
maken,” zei ik toen hardop. Aanstaande maandag is het elf jaar geleden dat de Cerck
open ging. Het heeft even geduurd maar de tent is rendabel. De tijd vloog om. Ik ga er
maar vanuit dat dit een goed teken is. Je gaat er wel over nadenken. “Zit ik hier over elf
jaar nog?” Dan ben ik zeventig. De tijd zal het leren. Er is ook nog wat anders in de wereld
dan werken. Daarom ga ik morgen met partner, kinderen en kleinkind een weekje niet
werken uitproberen. De Cerck draait gewoon door net als de wereld.
Kreeg ik net een mailtje van een collega ondernemer uit het centrum van Beilen. Deze
ondernemer kreeg op zijn beurt weer een mailtje van de Rabobank met de kop “Wilt u
deelnemen? Uw waardering voor onze dienstverlening.” Hij stuurde de volgende mail
terug naar de bank in kwestie
Ik ben niet van plan mee te werken aan jullie enquête doch zal mijn mening over Uw bank
en gelijktijdig de andere banken hier ventileren. Sinds wanneer zijn jullie überhaupt
geïnteresseerd in de mening van de klant? Als er nu ook maar een bedrijfssector is die
continu uitblinkt in het stelselmatig negeren van de wensen van de klant, dan is het de
bankensector wel ! Dienstverlening ? Hoezo dienstverlening ? Graaien en zakkenvullen is
toch geen dienstverlening.? Libor ; geld storten kost geld ; geld halen kost geld ; sparen
kost geld ; verdwijnen uit de plattelandsgemeenschappen, inclusief de geldautomaten ;
gebrekkige kredietverlening ; ik kan nog moeiteloos een poosje doorgaan. Slapen jullie
maar rustig verder met Uw volstrekt unieke kijk op het begrip “DIENSTVERLENING”.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

