
Aan de Grote Baas,

De horeca tapt, kookt, serveert, bedient en verwent

Dat is wat onze gasten van de horeca zijn gewend

Momenteel gebeurt er niets en is de horeca dicht

En de huidige maatregelen bieden geen enkel zicht

Daarom pakken we de pen op en gaan we u schrijven

In de hoop dat we ook hierna nog open kunnen blijven 

Eerder gingen we hierover veelvuldig het gesprek aan

SAMEN met het kabinet wilden we er toch voor gaan?

Rutte en zijn knechten hielden ons een wortel voor

Maar als het zo blijft gaat onze branche er onderdoor

Hij biedt de horeca totaal geen uitzicht op beter

Zoals we al zeiden, het werkt voor geen 1,5 meter 

Daarom richten wij ons in dit gedicht tot u Sinterklaas

Want als het om geschenken gaat, bent u hier de baas

Wat er in het Routeboek van De Jonge staat geschreven

Gaan we voorlopig in de horeca nog lang niet beleven

Het is iedere keer weer een verrassing wat er in staat

Een surprise die de horeca meer schaadt dan baat

Wij geloven meer in het grote boek van de Sint

Daar hebben wij goede herinneringen aan als kind

Al houden wij niet onze hand op voor zomaar een present

Het is ook niet Hoekstra die ondernemers verwent

Verhoging Tegemoetkoming Vaste Lasten is essentieel

Aan huren, lonen en vaste lasten betalen wij ons scheel

De NOW-vergoeding leek ook zo’n leuk cadeau

Negentig procent vergoeding bleek echter maar zo zo 

In werkelijkheid kwam dat uit op een veel lager percentage

Hiermee zorgen Koolmees en Wiebes voor een ravage

Nog erger als het daalt naar de voorgestelde 70%

Dat is met de slechte vooruitzichten werkelijk ongekend

Dit is niet wat er op ons verlanglijstje staat 

Zonder compensatie staat straks de hele horeca op straat

Inmiddels zijn onze werknemers vaste gast bij het UWV

Daar hebben wij het als werkgever ontzettend moeilijk mee

Het liefst zouden wij helemaal niemand meer ontslaan

Zonder dat ze er met transitievergoeding vandoor gaan

Maar dan moet de overheid ons daar wel bij helpen

Anders is dit een nieuw gat dat we moeten stelpen

Dus UWV, hopelijk lezen jullie met de Sint mee

Betaal de transitievergoeding direct bij het congé

Maak deeltijd WW mogelijk voor onze mensen

Dit is wat we hen het allerliefste wensen

Dan kan iedereen weer gewoon aan de slag

Op de dag dat de horeca weer open mag

Want dat is het allermooiste sinterklaascadeau ooit

Dat de Nederlandse horeca de deuren weer opengooit

Al denken we niet dat het al op uw verjaardag is

Dus Sint, geef ons op 5 december zicht op kerstmis

Wie hart heeft voor de horeca, 
maakt zich ook hard voor de horeca.

De
horeca

dicht


