Afhaalmenu
vrijdag 4 oktober 2019

Saté met friet en sla + toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Slimme meter
Gisteren is in de Cerck een slimme meter aangelegd. Er was van te voren al
aangekondigd dat de slimmemetermeneer op drie oktober tussen twaalf en drie uur ’s
middags zou komen met een slimme meter. Dat kwam natuurlijk niet zo goed uit. Dan
zitten we met een Cerck vol gasten die even lekker willen lunchen. Aangezien het gas en
de stroom er af moet leek mij dat niet zo’n goed idee. Ik stelde voor om dit na drie uur te
doen. Geen probleem. Nou om half vier kwam de slimmemetermeneer met zijn slimme
meter zich melden. Er zaten nog een paar gasten maar die konden wel even zonder gas
en licht. Een meneer die er zat had tegen zijn wil in ook een slimme meter gekregen. Hij
had zonnepanelen op zijn dak en wilde persé geen slimme meter. Hij wilde niet dat ze
precies konden zien hoeveel stroom hij gebruikte en weer afstond aan het net. Hij
geraakte in discussie met de slimmemetermeneer. Ik begreep er helemaal niets van. Het
is toch juist de bedoeling dat ze dat kunnen zien. Dan is het ook niet meer nodig om zelf
de meterstanden door te geven. Dat gaat automatisch heb ik mij laten vertellen. Zo’n ding
heet niet voor niks slimme meter. Je kunt toch beter een slimme dan een domme meter
hebben denk ik maar zo. Al moet ik zeggen dat de oude meter beslist niet dom was. Die
hield de zaakjes altijd goed bij. Nu hebben wij dus een slimme meter. De
slimmemetermeneer heeft de meterstanden van de domme meter opgenomen en nu kan
ik iedere dag zelf kijken hoe de stand is op de slimme meter. Alles doet het weer behalve
de geiser. Die krijg ik niet meer aan de praat. Daar moet maar even een geiserdeskundige
bij. Op dit moment ben ik de centrale verwarming aan het uitproberen maar die doet het
geloof ik ook niet. Gelukkig hebben we een houtkachel.
Volgende week zaterdag om 15.00 uur Bockbier proeven op het Cerckplein.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

