Afhaalmenu
vrijdag 20 februari 2015

Pepersteak met gebakken aardappelen en rauwkostsalade
en een toetje
€ 8,00

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

Overstappen
Ze zeggen dat je ieder jaar moet overstappen. Dan ben je goedkoper uit. Nou, dat zullen we dan
nog wel eens zien. Nog nooit zijn wij, van de Cerck, van energieleverancier veranderd. Nu gaat het
gebeuren. Natuurlijk zijn we straks een stuk goedkoper uit. Aldus de nieuwe leverancier. Van
Essent naar Nuon. Als dat maar goed afloopt. Als we straks zonder gas en stroom zitten dan weet
u waar dat van komt. Nuon regelt alles. Wij hoeven niets te doen. Alleen de meterstanden
doorgeven. Rolf van Woerkom, commercieel directeur van Nuon, heeft ons laten weten dat ze nog
bericht sturen over de officiële ingangsdatum van de levering door Nuon. Ben benieuwd of de
overgang vlekkeloos verloopt. Ik vraag me af of hun gas net zo goed brandt als dat van Essent.
Misschien wel beter. Gelukkig hebben we op onze verlichting veelal een dimmer zodat we de
lichtsterkte intern kunnen aanpassen. Als dat maar goed afloopt. Wel sneu voor Essent want, al
waren hun prijzen wat aan de hoge kant, we hebben nooit te klagen gehad over hun gas en
stroom. We zullen ze een bedankje sturen voor jarenlange stroom en gaslevering. Ter zijner tijd
zult u van ons horen of de overgang goed is verlopen en hoeveel goedkoper we uit zijn.
Breaking news: Kok Emiel zit op twitter en liet mij zojuist weten dat er onrust is ontstaan tijdens de
raadsvergadering die op dit moment van schrijven aan de gang is. De fractie van D 66 is uit de
raadsvergadering gestapt vanwege onterechte en onnodige beslotenheid van vergadering over
Oranje. Meer kan ik u niet melden maar u leest het ongetwijfeld in de krant vandaag.
Volgende week vrijdag: Transmission in de Cerck. Aanvang 21.30 uur
Op een zaterdag in november dit jaar presenteren wij, van de Cerck, een bijzondere voorstelling.
Als de definitieve datum bekend is dan zullen we hier meer over berichten. Deze voorstelling is in
het voorjaar al helemaal uitverkocht in de theaters. Morgen te zien in de Stadsschouwburg te
Groningen. Helaas uitverkocht. U moet dus wachten tot november.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

