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Goede voornemens 

Wij, van de Cerck, wensen u allen een voorspoedig 2017. Dit wordt het jaar van de 

waarheid. Het lukt of het lukt niet. Of er tussenin maar aan het eind van het jaar zullen we 

het weten. Dan zal de waarheid bovendrijven. Mocht dit niet het geval zijn dan misschien 

wel een jaar later. 

Een graag geziene gast van de Cerck liet mij weten dat hij zich eindelijk eens goede 

voornemens had voorgenomen dit jaar. Hij vertelde op 3 januari dat hij per 1 januari gaat 

stoppen met roken. Dat wordt dus 1 januari 2018 maar hij voegde hier wel aan toe dat dit 

waarschijnlijk wel door zal gaan als er niets tussenkomt. Dat noem ik nog eens een 

moedige beslissing en wat moet daar nu tussenkomen? Om hem te helpen heb ik de 

feiten en voordelen van zijn waarschijnlijk toekomstige niet roken periode op een rijtje 

gezet. Laten we uitgaan van drie pakjes per dag, dat is wat aan de voorzichtige kant maar 

dat maakt 1095 pakjes per jaar. In een schrikkeljaar komen hier nog drie pakjes bij. Dat 

keer 20 sigaretten per pakje maakt 21900 sigaretten per jaar. In een schrikkeljaar komen 

hier nog eens zestig bij. Tegenwoordig kost een pakje Kent € 6,70. Dat wordt dan € 

7336,50 per jaar. In een schrikkeljaar komt hier nog eens € 20,10 bij. Tien dagen Gran 

Canaria kost € 413,00 Dan kan hij van het geld dat hij bespaart in 2018 ruim een half jaar 

naar Gran Canaria. Bij wijze van spreken dan dus. De heer in kwestie is met het roken van 

8 centimeter lange sigaretten 1825 uren per jaar zoet en er wordt een lengte van 1752 

meter weggerookt als je alle sigaretten achter elkaar legt.  Dat stoppen met roken gaat, na 

het doornemen van bovenstaande cijfers, vast en zeker wel lukken. Wij, van de Cerck, 

wensen hem veel succes. Dan was er nog een graag geziene gast die zich had 

voorgenomen om vaker naar de Cerck te gaan. Dat horen we graag. Wij, van de Cerck, 

hebben ons voorgenomen om dit jaar weer alles te zullen doen om de gasten de tijd van 

hun leven te bezorgen tijdens hun verblijf in de Cerck.   

Denkt u aan de Winter Wende-aovend? 21 januari Het wordt de beste ooit!  

 
Er zijn nog twintig kaarten voor de voorstelling van Ronald Smink op zaterdag 28 januari 

a.s. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


