
Afhaalmenu 

 

vrijdag 22 november 2019 
 

Gehaktbal met friet en sla + toetje 

€ 7,00 
 

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

 
 

Houd moed 

Nu zijn ze alleen nog maar van plan om de maximumsnelheid op de snelweg te verlagen en het 

wordt prompt al een stuk kouder. Nu is dit geloof ik om de stikstofuitstoot te verminderen en van 

die stikstof wordt het niet warmer of kouder. Indirect werkt het toch op het klimaat want als we 

minder hard rijden dan gaat er ook minder CO2 de lucht in en dat is wel weer goed voor het 

klimaat. De gemiddelde temperatuur in november is 6,7 graden boven nul. Zoals het er nu 

uitziet halen we dat deze maand bij lange na niet. Dat is toch goed nieuws voor de klimatologen 

en klimaatvrezers onder ons. Niet voor mensen, zoals ik, die een verrekte hekel hebben aan die 

kou. Die moeten dan maar in een warmer oord gaan overwinteren. Er worden diverse 

maatregelen genomen waar de betrokkenen niet blij van worden. Gelukkig blijft de horeca, tot 

nu toe, buiten schot. Meestal is de horeca de klos maar  ik heb nog niets gehoord over stikstof 

producerende horecagelegenheden. Haast te mooi om waar te zijn. Er komt vast nog wel iets 

achteraan waarbij de horeca ook aan nieuwe stikstofregels wordt gebonden. Misschien mogen 

we straks geen voedsel meer verwarmen of alleen nog koude koffie serveren. Je weet het met 

dit kabinet maar nooit. Ze laten zich dan ook adviseren door het RIVM (  Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu ) en die onderzoeken werkelijk alles wat maar op hun pad komt. Ik 

vind alles best als ze de houtkachel maar niet gaan verbieden. Wat is het bij ons binnen 

behaaglijk warm en wat vinden de gasten zo’n kachel gezellig en knus aan doen. Ik zeg wel 

eens tegen die gasten dat we zo de klimaatdoelstelling niet halen. “Ja boeien.” zeggen ze dan. 

Dan rest mij alleen nog te zeggen, “Hout moet!”. 

Volgende week vrijdag om 21.30 uur. De pop, rock, blues, americana band Skuur. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


