Afhaalmenu
Vrijdag 5 november 2021
Spaghetti met zalm plus een toetje
€ 10,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Klimaat
Gedurende deze herfst is het niet anders dan voorgaande. Het blad valt met bosjes van de
bomen. Waar ik nu woon stikt het van de bomen. Dus ook van de bladeren. Om de andere dag
hark ik die troep bij elkaar en gooi het in de door de gemeente geplaatste bladkooi. Ja ik hark
want ik heb bewust geen bladblazer of zuiger. Dat is namelijk niet goed voor het klimaat. Aldus
de klimaatwetenschap. De hele, vooral westerse, mensheid is veel te gemakzuchtig. Ze hebben
overal een apparaat voor. Neem nu eens de wasdroger. Onzin. De was droogt vanzelf toch? In
de keuken stikt het van de apparaten zoals mixers, blenders, opkloppers, messenslijpmachines
en ga zo maar door. Allemaal slecht voor het klimaat. Aldus de klimaatwetenschap. Ik zelf moet
de slagroom nog gewoon met de hand opkloppen thuis. Daarom eet ik thuis geen slagroom.
Neem nu eens de elektrische tandenborstel. Dat kan ook handmatig. Ik poets wel mijn tanden.
Op dit moment zit bijna de gehele wereldtop in Glasgow te vergaderen over hoe het nu verder
moet. Wat kost dat wel niet? Er zijn zo’n vierhonderd vliegtuigen ingevlogen om het hele spul
daar te krijgen. Hypocrisie van de bovenste plank. Ze blijven allemaal logeren en gaan na dat
vergaderen ook nog eens lekker uit eten met elkaar. Behalve China, Rusland en Brazilië. Die
bleven lekker thuis. Ik weet ook niet hoe het moet. Het klimaat blijft wel en het zal mondiaal wel
iets warmer worden maar daar kan een verdeelde mensheid maar weinig aan doen. Straks
hebben we weer eens een hele koude winter en dan zeggen de leiders dat hun beleid toch zijn
vruchten heeft afgeworpen. We wachten de afloop van de klimaattop maar rustig af en blijven
ondertussen maar gewoon wat aanmodderen. Klimaat is net corona. Ze weten gewoon niet hoe
ze er mee aan moeten.
Voor de goede orde: Ik ben tegen corona maar voor het klimaat.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

