Afhaalmenu

Schnitzel met gebakken aardappelen en warme groente
19 november 2021
€ 10,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Vaccin
Je wilt het er eigenlijk niet over hebben maar je ontkomt er niet aan. Coronagriep. Ik lees net
dat er bijna 23.000 besmettingen waren de afgelopen 24 uur. Als dit zo doorgaat dan is in een
jaar tijd de halve bevolking van Nederland besmet geweest met het virus. We kunnen stellen
dat we mooi beetgenomen zijn door de farmaceutische industriëlen. De vaccins werken
schijnbaar alleen bij mooi weer. Wat voor rotzooi hebben ze ons ingespoten? Je wordt er
minder ziek door, zeggen ze. Dat moet nog blijken. Nu willen ze ons straks ook nog een
boosterprik geven. Slechts de farmacie en hun aandeelhouders zijn hier bij gebaat. Als ik u was
zou ik aandelen Astra Zeneca of Pfizer kopen. Mag ook van Janszen zijn. Of welke farmaceut
dan ook. Dan spint u er misschien ook nog garen bij. Ik heb even opgezocht wat er in zo’n
vaccin zit.
Vet, zout, suiker en water. Want om het vaccin als vloeistof in jouw lichaam te kunnen brengen, zitten er
nog 10 andere stoffen in:











((4-hydroxybutyl)azaandiyl)bis(hexaan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoaat) (ALC-0315)
2-[(polyethyleenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC)
Cholesterol
Kaliumchloride
Kaliumdiwaterstoffosfaat
Natriumchloride
Dinatriumfosfaatdihydraat
Sucrose
Water

Het is te hopen dat alleen dat laatste ingrediënt is ingespoten anders hebben ze ons voor niks
een hoop vergif in de pokkel gespoten. Ik kan niet zeggen dat ik er veel verstand van heb maar
bijzonder is het allemaal wel. Eigenlijk weet ik er helemaal niets van. Maar wie wel? Ik heb het
idee dat we voor de gek worden gehouden. Drink maar gewoon een beste borrel en dan bij
voorkeur in de Cerck. Medicijn haal je bij de kastelein. Maar dat wist u al. Eventueel spuiten we
de borrel in. Je weet in ieder geval wel wat je binnen krijgt.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

