Afhaalmenu
vrijdag 27 november 2015

Gehaktballetjes met lekker sausje, groente en aardappelen
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Je doet er niets aan
Je kunt er niet omheen. De eerste twee weken van november waren te warm voor de tijd van
het jaar. Nou en? Code oranje. Het gaat in dit geval alleen over Nederland. Een stipje op de
wereldkaart. Dit heeft volgens de wetenschappers en weerdeskundigen van het KNMI te maken
met de opwarming van de aarde. De afgelopen maand oktober komt dan weer even niet zo
goed uit want die was weer kouder dan normaal. Nu willen ze de oude en spiksplinternieuwe
kolencentrales sluiten. Verder nog wat Co2 reductie en dan zal de opwarming stoppen. Sterker
nog, over enkele jaren rijden we drie Elfstedentochten in één winter. Wat verbeelden die gasten
zich eigenlijk. Denken ze dat ze het klimaat op aarde kunnen veranderen. Laat ze die
kolencentrales maar sluiten. Die zijn zeer ongezond door de uitstoot en zo is er wel meer
vervuiling waar iets aan gedaan moet worden. Maar het klimaat veranderen? Maak dat maar
een ander wijs. In een boek over deze materie las ik onlangs dat wat de wetenschappers zeker
weten en waar echt bewijs van is, dat je dit kunt vergelijken in de verhouding van een garnaal in
een oceaan. Iedereen praat altijd over het weer. “Slecht weer de laatste tijd hè?.” “Ja zeg dat
wel!” Ja, daar doe je niets aan. Gelukkig hebben wij dat niet voor het zeggen.” Wij, van de
Cerck, laten ons niet gek maken. Als het warm is zetten we de deur open. Als het koud is doen
we de kachel aan. Vanavond wordt het in ieder geval een lekker warm avondje in de Cerck met
Kobus en de Rokkers. Geheel gratis te bezoeken. Wel uw ID meenemen als u een alcoholische
versnapering wenst. Er worden nogal wat jonge bezoekers verwacht en onder de 18 geen
alcohol. Van hogerhand opgelegd. Daar doe je niets aan.
Vanavond in dit theater. De jongste Boeren Rockband van Nederland, Kobus en de Rokkers. Vanaf

21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

