Afhaalmenu
vrijdag 3 februari 2017

Nasi met saté en een gebakken eitje en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Weinig
Deze periode van het jaar is er doorgaans maar weinig te melden. We hebben nu even
profijt van de opwarming van de aarde maar dat zal halverwege volgende week wel weer
anders piepen worden. Dat zien we dan wel weer. Onlangs gelezen dat we beter en
minder moeten eten. Anders halen we de klimaatdoelstelling voor 2020 niet. Als
Nederland de klimaatdoelstellingen wil halen, dan kunnen we niet anders dan ons eet-en
drinkpatroon aanpassen, aldus de Volkskrant. Terwijl op de site rijksoverheid.nl staat dat
we op schema liggen om de klimaatdoelen van 2020 te halen. Alleen hebben ze de
snelheidsverhoging van 120 km naar 130 km per uur op sommige stukjes snelweg nog
niet meegerekend. Wat dit voor effect heeft wordt nog onderzocht. Het RIVM,
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu, wil dat de overheid duurzaam en gezond
eten gaat aanmoedigen. Dat kan bijvoorbeeld door de belasting op vlees te verhogen. Het
wordt steeds gekker. Ook las ik eens dat als je bijvoorbeeld naar Spanje gaat dit het beste
met de auto kan doen. Vliegtuigen zijn slechter voor het milieu dan auto’s. Alleen mensen
die geen auto hebben gaan wel met het vliegtuig. Zit dat vliegtuig nog niet half vol. Dan
kun je toch beter met z’n allen gaan vliegen? Scheelt ook weer files op de route soleil. Om
maar niet te denken aan Samedy Noir. Ze bedenken maar wat. Als ze het maar vaak
genoeg blijven zeggen dan gaan de mensen het vanzelf geloven. Die gasten die met deze
onzin aankomen geloven zichzelf namelijk ook. Je kunt het vergelijken met ene heer D
Trump die ook heilig in die onzin van hemzelf gelooft. Dat krijg je er van als er maar zo
weinig te melden valt. Dan ga je het over zaken hebben waar je helemaal geen verstand
van hebt. Excuses! Wel heb ik nog graag eens onderzocht hoe ons klimaat reageert op
het gebruik van de gerecyclede opschrijfboekjes die wij, van de Cerck, wel eens gebruiken
om de bestellingen op te nemen aan tafel. Dit papier is een beetje geel bruinig gemaakt
om het er ook echt natuurlijk uit te laten zien. Wij, van de Cerck, doen er echt alles aan om
de klimaatdoelstelling voor 2020 te halen.
Er zijn nog 8 kaarten voor de voorstelling van Ronald Smink van vorige week zaterdag.
Aanvang 20.30 uur. Ze zijn gratis af te halen. Het was heel leuk.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

