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Uit de Bestuurskamer 

 

Bestuursvergadering van 22 juni. 
 

Het bestuur is bijzonder verheugd dat de “reguliere activiteiten”, – zoals dat heet in bestuurlijk Tervuren – 

weer opgestart kunnen worden. Onze vorige protocollen boezemden voldoende vertrouwen in om te maken 

dat we voortaan niet steeds nieuwe aanvragen hoeven in te dienen. We kunnen onze gebruikelijke activiteiten 

hernemen met in acht name van de welbekende regels betreffende afstand, handen ontsmetten, mondkapjes 

op zolang we niet zitten en verluchting, .. 

 
Vanaf nu mogen er 8 personen aan een tafel zitten. Er mogen meer mensen binnen zitten: 48. (Wij houden 

ons voor de meeste activiteiten aan 40) We mogen onze bestelbon naar de bar brengen en eventueel een 

drankje meenemen, we moeten ons nog steeds inschrijven voor alle activiteiten, we krijgen een rekening 

over de voorbije maand in de brievenbus. We zijn bijna allemaal 2 keer gevaccineerd, maar de delta-variant 

belooft niet veel goeds; we blijven voorzichtig. 

 

Naast de gewijzigde regels voor het clubleven zijn er ook aanpassingen betreffende het reizen in Europa. 

Deze verschillen van land tot land en, afhankelijk van de situatie, kunnen ze steeds gewijzigd worden. Volg 

de toestand in uw land van bestemming goed. 

In elk geval verdient het aanbeveling een Vaccinatiecertificaat aan te vragen. Www.vlaanderen.be/covid-

certificaat 
Een papieren versie kunt u uitprinten via mijngezondheid.be  en een  ID-kaartlezer of aanvragen met uw 

rijksregisternummer via een helpdesk van de Vlaamse overheid: 078 78 78 50. 
 

Langzamerhand zult u meer activiteiten tegenkomen, langzamerhand leven we ook naar de opening van de 

Lustrumfeestelijkheden toe.  De Lustrumgolfdag hebben we al achter de rug, de Kaas- en Wijnproeverij staat 

al in dat teken, en eind augustus barst het los. We beginnen nu eerst met een “gewoon” Happy Hour. Bij die 

gelegenheid op 7 juli hopen we nieuwe leden te verwelkomen en we zullen Angèle Hoovelts aan u 

voorstellen. Haar werk hangt deze zomer aan onze muren. 

 

Het bestuur besprak de problematiek rond de witte kassa. Het bezit van een geregistreerde witte kassa roept 

de verplichting op om alle wettelijke bepalingen m.b.t. het gebruik van deze kassa te respecteren. Dit 

betekent dat op het moment van afrekenen of wanneer u onze vereniging verlaat en iets verbruikt hebt, wij 

verplicht zijn een BTW-bon af te geven. Deze dient U te tonen wanneer een BTW-controleur buiten ons 

verenigingsgebouw erom zou vragen. Uiteraard zal dit slechts sporadisch voorvallen, doch wanneer dit 

gebeurt en u zou dit bonnetje niet kunnen voorleggen aan de controleur, wij de kans lopen, als vereniging, 

hiervoor een forse boete opgelegd te krijgen. Derhalve verstrekken wij deze bonnen aan u, ook wanneer u 

maandelijks afrekent! Hou hem bij u totdat u thuis bent en wat u daarna ermee doet is voor onze vereniging 

niet meer relevant. We kunnen niet anders dan deze wettelijke verplichting naleven en verzoeken onze leden 

hieraan hun medewerking te willen verlenen! 

 

Vanzelfsprekend geldt dit pas wanneer u weer aan de kassa kunt betalen; voorlopig wacht u nog op de 

maandelijkse rekening. 

 

Namens het bestuur, 

 

Annelies Smilde 
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Mededelingen van de Programmacommissie 

JULI 2021 

 
WOENSDAG 7 JULI om 19:00 

HAPPY HOUR 

 

Eindelijk, eindelijk kunnen we onze nieuwe leden verwelkomen. Sommigen zijn al 1,5 jaar lid! 

Tevens kunnen we eindelijk Angèle Hoovelts aan u voorstellen. Foto’s van haar werk hebt u in 

voorbije E-bladen al gezien en deze zomer hangen haar schilderijen aan onze muren. 

 

 

VRIJDAG 23 JULI om 19:00 

 

LUSTRUM WIJN- en KAASPROEVERIJ 

 

Het wordt een leerzame maaltijd, want als geen ander kan André Vander Elst, “onze” wijnleraar, 

inzicht geven, ontdekkingen laten doen, onze smaak en geesten prikkelen. Welke wijn past bij 

welke kaas? En vooral, waarom? Een heel praktische, maar zeker ook verrassende ontdekkingstocht 

langs uitgelezen kazen en welgekozen wijnen. 

 

VOORUITBLIK 

 

DINSDAG 3 AUGUSTUS om 19:45, voorafgegaan door een maaltijd om 18:45 

 

   

FILMAVOND 

 

 

 

Genre:  comedie 

 

jaar:  1988         duur:  1h46 

 

Regie:  Franz Oz 

 

Acteurs:  Steve Martin, Michael Cain, Glenne Headly 

 

Een comedie die zich afspeelt aan de Côte d'Azur. 

  

Twee oplichters proberen goedgelovige vrouwen geld 

af te troggelen. Het territorium lijkt te klein voor de 

twee mannen dus gaan ze een weddenschap aan met de 

bedoeling dat de verliezer moet vertrekken. 

   

Genomineerd voor de Golden Globe.   
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Programma Juli 2021

DE CLUB IS ALTIJD OPEN EEN HALF UUR VOOR DE ACTIVITEIT BEGINT,TENZIJ ANDERS VERMELD.

vrijdag 2 16:00-18:00 * Biljarten

16:00-19:00 * Van Thee tot Borrel

maandag 5 14:30 # Heeren XVII

dinsdag 6 15:00-18:00 * Schaken

woensdag 7 18:00-21:00 * Happy Hour

vrijdag 9 16:00-18:00 * Biljarten

16:00-19:00 * Van Thee tot Borrel

maandag 12 14:30 # Heeren XVII

woensdag 14 12:00 Bibliotheek open

12:30-14:30 */+ Lunch

vrijdag 16 16:00-18:00 * Biljarten

16:00-19:00 * Van Thee tot Borrel

maandag 19 14:30 # Heeren XVII

dinsdag 20 15:00-18:00 * Schaken

vrijdag 23 16:00-18:00 * Biljarten

19:00-22:00 */+ Lustrum Wijn en Kaasproeverij

maandag 27 14:30 # Heeren XVII

woensdag 28 12:00 Bibliotheek open

12:30-14:30 */+ Lunch

vrijdag 30 16:00-18:00 * Biljarten

16:00-19:00 * Van Thee tot Borrel

 * inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling

                   # activiteit georganiseerd door externen

VOORUITBLIK AUGUSTUS

dinsdag 3 18:00 Maaltijd

19:45 Film "Dirty Rotten Scoundrels"

woensdag 11 Barbecue

dinsdag 24 Lustrumfietstocht

donderdag 26 Opening Lustrumjaar : Lezing en
aanbieding Lustrumboek

av/2

av/4
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Een uniek Kaas & Wijn-diner VRIJDAG 23 Juli a.s. 

“bijzondere en leerzame combinaties van wijn-bij-kaas” 

Eindelijk is het zover: voor zover we kunnen inschatten kan dit lang uitgestelde kaas-bij-wijn proef-

diner worden gehouden op 23 juli a.s. voor max. 25 leden. Dit in het kader van de eveneens lang 

uitgestelde Lustrumactiviteiten van onze Vereniging. 

Intro: 

Het is iedereen wellicht wel bekend, dat niet alle wijn goed smaakt bij elke kaas. Zeker de Neder-

landse kazen combineren vaak moeilijk bij vele wijnsoorten. Maar hoe weet- of leer je nu welke 

wijn-en-kaas combinatie wél heel mooi is. En dan bedoel ik niet de vraag welke wijn bij de Zwitserse 

kaasfondue (een combinatie van Emmentaler en Gruyère) goed past, want hiervan is wel bekend, dat de 

Zwitserse witte wijnen of de Sauvignons het allemaal hierbij wel goed doen. 

Nee, het gaat er o.a. om: je serveert bij de borrel of bij een diner graag een goed bijpassende kaas-

schotel, bijvoorbeeld als dessert! Welke keuzen betreffende kaas- & wijn moet je dan maken? 

De oefening, geleid door onze wijnleraar / sommelier André Van der Elst: 

Op dit “Kaas-& Wijn-diner”, zal André Van der Elst ons graag meenemen op de ontdekkingstocht 

van kaas-wijncombinaties en ons met uitleg laten proeven aan de hand van diverse kazen en wijnen 

welke combinatie het goed dan wel slecht doet en toelichten waarom dit zo is. Daarbij is het altijd 

natuurlijk zo dat individuele voorkeuren anders kunnen zijn, dan bij deze proeverij zal worden 

geleerd. Het blijft echter voor iedereen boeiend, om via een professionele uitleg te vernemen, dat er 

los van eigen smaak- en voorkeuren fysieke wetmatigheden van zowel kaas als wijn zijn, die 

verklaren waarom sommige kaas-wijn combinaties toch wel minder goed dan wel beter zijn.                 

Zo’n oefening krijg je maar zelden! 

Zeker is in elk geval, dat er aan het eind van de avond een volledige maaltijd is gepresenteerd. 

Aanvang: 

 – Op 23 juli club- open 18.30 uur en aanvang diner 19.00 uur 

Deelname en betaling: 

– De kosten van kaas, wijn, sommelier André zijn all-in € 35, - . 

– Betaling na ontvangst van uw maandelijkse rekening. 

 – Er kunnen max. 25 Personen deelnemen: dus schrijf je snel in! 

 – Inschrijving:  -uiterlijk tot 10 juli a.s. via de website (Agenda / inschrijven)  

  

 Zijn er eventuele vragen: contacteer dan Rob Hoebee, 026882488 
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Ondergronds. 
 

Tijdens mijn studie liep ik, eind vijftiger jaren, stage bij de Staatsmijn Maurits te 

Geleen. In die mijn werd toen steenkool gedolven op o.a. 450 m diepte. De 

elektriciens moesten zorgen voor aanleg en onderhoud van verlichting, ventilatie 

en transportbanden. De laatste zowel voor kolen als personenvervoer. 

De baas vroeg mij menigmaal of ik later ook in de “koel” zou komen werken. 

 

Als ik daar niet direct ja op zei, werd dat bijna als verraad gezien, want wat kon 

je in Limburg anders doen. Ik kon toen niet voorzien dat ik later, tijdens mijn 

loopbaan bij Euratom (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie), regelmatig 

in mijnen zou afdalen. Zowel zout-, kali- als ijzerertsmijnen in zowel Europa als    

Canada, VS en Japan. (Nee, geen goudmijnen   

helaas). 

 

  Ik heb bij Euratom de laatste twintig jaar voor                            

mijn pensionering gewerkt voor een   

onderzoekprogramma op het gebied van   

geologische berging van kernafval. Dit hield in     

het opvolgen, in “modern Nederlands” heet dat 

tegenwoordig monitoren, van door de Europese  

Commissie gesubsidieerde projecten in de  

lidstaten en het bevorderen van samenwerking. 

 

 

  In de zoutmijn Asse bij Braunschweig (D)   

(zie foto) werden al containers met laag en 

middelradioactief afval opgeborgen. Voor 

hoogactief afval werden o.a. technische 

installaties voor berging ontwikkeld en getest. 

Deze zouden later gebruikt worden in de 

speciaal gegraven schachten en opbergruimtes in het nabij gelegen Gorleben. 

Dit project is echter nadien gestopt, mede omdat opslag in zout toch niet zo 

ideaal bleek als gedacht vanwege het gevaar van waterinsijpeling en dus 

oplossing van het zout. 

 

In Zweden en Finland wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van 

berging in granietgesteente. Experimenten werden uitgevoerd  in een bestaande 

ijzerertsmijn Stripa (S) en nu in speciaal geboorde tunnels in Aspo (S) en 

Olkiluoto (Fin). 
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In Spanje werd ook een onderzoekprogramma opgezet in een tunnel in graniet 

van een bestaande waterkrachtcentrale aan de rivier Douro aan de Portugese  

grens. Mede door protesten van Portugese zijde, – men was bevreesd voor 

schadelijke effecten op de wijnbouw( portwijn) – , werd dat programma niet 

uitgevoerd en werd er samengewerkt met de Zwitsers in een tunnel van een 

waterkrachtcentrale aan de Grimselpas. 

 

 

Dichter bij huis, in het Belgische Mol, zijn twee schachten  afgezonken naar een 

diepte van 220 m en verbonden met een tunnel in een 100 m dikke Boomse 

kleilaag. Ook in Frankrijk wordt er gewerkt aan opberging in klei in het plaatsje 

Bure. 

 

Voor alle duidelijkheid, in al die experimentele  programma’s wordt niet 

gewerkt met radioactief materiaal, maar er wordt gekeken naar thermo-

hydromechanische impact op de gesteenten. 

Nu ook in Nederland kernenergie blijkbaar weer bespreekbaar wordt, zal er ook 

daar weer gezocht moeten worden naar een definitieve oplossing voor het 

kernafval. Voorlopig ligt het nog opgeslagen in speciaal ontworpen 

bovengrondse opslagruimtes in het Zeeuwse Borssele. 

 

 Bert Haijtink  
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Chinezen entertainen 

Als vaste lezer van dit tijdschrift zal het U niet ontgaan zijn, dat ik af en toe iets over mijn 

loopbaan vertel. Na een leerschool, eerst met wasmachines in Den Haag en later met 

instrumenten in het VK was ik in 1960 terecht gekomen bij de Eerste Nederlandse 

Röntgenapparaten Fabriek, opgericht in 1925 door de heer A.G. Hoekstra die later in 1948 

een tweede bedrijf oprichtte dat zich bezig hield met fijnmechanica: Nonius. Eind 50-jaren 

was de financiële situatie van Enraf slecht. In 1955 verkreeg het Engelse bedrijf Evershed & 

Vignoles echter een deelname waardoor een uitgebreid gamma aan elektronische meet- en 

regelapparatuur aan het assortiment werd toegevoegd. Daarover heb ik al één en ander 

geschreven.  

Ook kreeg het bedrijf eind 1955 een krediet van de Herstelbank, nodig om onder meer het 

verouderde machinepark te moderniseren en nieuwe producten te ontwikkelen. Er werd een 

nieuwe directeur aangetrokken, de heer Klevering. Onder zijn leiding bloeide het bedrijf op, 

fuseerde het met Nonius en betrok midden 60-jaren een brandnieuwe, uiterst moderne, fabriek 

in Delft. Enraf-Nonius werd succesvol en kreeg steeds meer bekendheid, mede door de 

aanpak van de flamboyante directeur Jan Klevering.  

Die bekendheid leidde ertoe dat een overheidsinstelling (mogelijk Buitenlandse Zaken, maar 

ik weet het niet zeker) met het verzoek kwam een delegatie uit China te ontvangen en in de 

nieuwe fabriek rond te leiden. Dat gebeurde in de eerste helft 60-jaren, vóór het tijdperk 

waarin zakendoen met China bij elke firma bovenaan het verlanglijstje stond. Het lijkt nu 

onwaarschijnlijk maar de succesvolle zakenman Jan Klevering zag niets in zo’n bezoek. Hij 

was bezig Amerika te veroveren en voor het leverprogramma van Enraf- Nonius leek China 

hem van weinig belang. Niettemin, dit verzoek was het gevolg van zijn eigen 

lobbycapaciteiten en het ligt niet zo voor de hand om tegen BZ (als die het waren) nee te 

zeggen.  

Hij wees mij, van alle  commerciële medewerkers laagst in rang, aan als de man die na een 

rondleiding in de fabriek het gezelschap sociaal moest bezighouden inclusief een Brabantse 

koffietafel. Normaal lunchten wij met klanten in de Prinsenkelder, een uitstekend restaurant, 

maar dit bezoek van een Chinese delegatie was een low budget operatie. Er was een tolk bij 

en de fabrieksrondleiding verliep als te verwachten. Vervolgens in een bus naar een restaurant 

waar de koffietafel voor zo’n 20 personen keurig klaar stond.  

Zoals bij koffietafels in die tijd gebruikelijk, mogelijk nog altijd, werd  eerst soep geserveerd 

(volgens het menu consommé) en stonden sneden brood en allerlei beleg klaar op de tafel. 

Terwijl de ober nog bezig was de eerste soepborden op tafel te plaatsen ontwikkelde zich een 

tafereel dat moeilijk te beschrijven is. In korte tijd, en zonder gebruik te maken van bestek 

werd deze Brabantse specialiteit ter plekke omgetoverd in een serie Chinese streekgerechten.  

Belangrijkste onderdeel van deze transitie was dat alles op tafel, of het nu een gekookt ei, een 

plakje worst of aardbeienconfituur betrof, in de soep ondergedompeld werd, vaak in meerdere 

borden onder handbereik. Uitwisseling van de op die manier gemodificeerde gerechten vond 

op grote schaal plaats en ging gepaard met veel in luid Chinees gevoerde conversatie, waaruit 

ik niet kon opmaken of het om een soort protest ging of dat men het erg lekker vond. De tolk 

was dermate betrokken bij dit spektakel dat het geen zin had om een vertaling te vragen.  
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Na geruime tijd waren alle schalen en borden leeg en was het tijd voor de rest van het 

programma waar ik mee opgezadeld zat. De min of meer in shock verkerende ober liet mij de 

rekening aftekenen en we konden op weg naar het Prinsenhof. Eetcultuur is één ding, 

Chinezen uitleggen wat de rol van Balthasar Gerards in de Nederlandse geschiedenis geweest 

is, bleek echt bizar. Nog voor we in de buurt van het kogelgat waren, moest ik meerdere 

malen, via de tolk natuurlijk, uitleggen wie de diverse personen zijn op de schilderijen waar 

we langs liepen.  

 

 

Bij Jezus aan het kruis kwam de vraag of dat nu onze koning is? We hadden een koningin nota 

bene. Jaren later, tijdens een bezoek aan een tempel in Thailand, is het mij ook overkomen dat 

ik van de uitleg over religieuze wandschilderingen niets begrepen heb. Ik verdenk die gids er 

nog altijd van dat hij, bij gebrek aan een Chinees woord, Jezus de “grote leider” genoemd 

heeft. Bezoek aan het Prinsenhof gaat uiteindelijk over de moord op Willem van Oranje en ik 

heb keurig uitleg gegeven over hoe dat gebeurde en de kogels aangewezen die nog altijd in de 

muur zitten.  

Dat vereiste vrij veel tijd omdat alles via de tolk ging. Het is echt gebeurd, ik heb het niet 

verzonnen, maar na een lange discussie in het Chinees tussen één van mijn gasten en de tolk 

kwam de laatste met de vertaling van de vraag: “Hij wil weten hoe het komt dat het glas, waar 

de kogels achter zitten, niet gebroken is”.  Mijn antwoord weet ik niet meer, vermoedelijk was 

ik meer in shock dan de ober bij de lunch. 

Jaap van der Horst  
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Spelen met getallen. 
 

Het raden van de geboortedatum van iemand met behulp van enkele vragen. 

 

De ondervraagde moet wel twee getallen goed onthouden en wel het getal van de maand, 

waarin hij/zij is geboren en het getal van de dag, waarop hij/zij is geboren. 

 

Ga als volgt te werk door het volgende te vragen: 

 

- vermenigvuldig het getal van de maand met 5 

- tel er 6 bij op 

- vermenigvuldig het resultaat met 4 

- tel er 9 bij 

- vermenigvuldig het resultaat met 5 

- tel hierbij het getal van de dag waarop u geboren bent. 

- geef mij het antwoord  

- trek van het antwoord 165 af. 

 

het antwoord zijn 4 cijfers met de laatste 2 de dag waarop en de eerste twee de maand 

waarin de ondervraagde is geboren. 

 

Probeer maar eens uit. 

 

 

Op welke rekenfeiten berust dit foefje?  

 

 

Waarop berust dit foefje? 

 

Allereerst moet opgemerkt worden dat onze getallen hier in het tientallig stelsel 

geschreven staan. 

 

De aanwijzingen die u geeft zijn een vermomde manier om bij elkaar op te tellen het getal 

165 en het getal van de dag en honderdmaal het getal van de maand. 

 

Als u dan 165 van het eindgetal aftrekt, blijven het getal van de dag en honderdmaal het 

getal van de maand over. 

Omdat het getal van de maand met 100 is vermenigvuldigd, vindt u de maand links van de 

cijfers die het getal van de dag aangeven. 
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U kunt het ook als volgt in cijfers uitlezen: 

(MM is de maand en DD is de dag): 

 

{(5MM + 6)4 + 9}5 + DD – 165 

 

(20MM + 33)5 + DD – 165 

 

100MM + 165  + DD – 165 

 

100MM + DD 
 

MMDD 
 

          Herman Hensen  
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Draag het land in goede staat over aan 
onze kleinkinderen 
Grootouders Nu de economie na de coronabrand aantrekt, is een herstelplan 

overbodig. Dat geld kunnen we beter inzetten de planeet ook voor onze 

kleinkinderen leefbaar te houden, vinden Bert Metz en Frans Vollenbroek van 

de Grootouders voor het Klimaat. 

28 juni 2021 
Leestijd 2 minuten 

 
 

Grootouders voor het Klimaat demonstreren op het Plein in Den Haag Bart Maat/ANP  

Medio 2020 sprak het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de vrees uit dat de 

wereldeconomie door corona in de grootste economische crisis zou belanden sinds de jaren 

dertig. Maar van een economische crisis is in Nederland inmiddels geen sprake meer. In 

2008-2009 was de economie zelf ziek, onder andere door de bankensector. In het afgelopen 

jaar werden we getroffen door een schok die niet ín en door de economie zelf ontstond, maar 

die van buitenaf kwam in de vorm van een dodelijk virus. 

 
GROOTOUDERSVOOR HET KLIMAAT 

Bert Metz en Frans Vollenbroek zijn lid van de organisatie Grootouders voor het Klimaat, die 

zich inzet voor een duurzame wereld voor toekomstige generaties. 

Nu een groot deel van de mensen is gevaccineerd en de samenleving weer open gaat, is de 
economie alweer vrijwel op het oude niveau. Er wordt zelfs een ‘consumptie-boom’ verwacht 

als mensen hun spaargeld straks gaan uitgeven. Geld dat de economie weer op gang moest 

helpen kan daarom beter worden ingezet: 

 

1. Investeren in duurzaamheid 

Het gebrek aan woningen vereist grote investeringen in nieuwbouw ‘nul-op-de-meter’. 
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 Ook kunnen we denken aan het massaal isoleren van bestaande woningen, overschakelen op 

hybride verwarming of warmtepompen en daken beleggen met zonnepanelen.  

Met betrekking tot infrastructuur zijn verzwaring van het elektriciteitsnet, uitbreiding van de 

laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, versneld uitbouwen van duurzame energie (wind 

op zee, aardwarmte) en investeren in waterstof, cruciaal voor de energietransitie. 

Al deze plannen kunnen niet worden uitgevoerd zonder draagvlak onder de bevolking. Dat 

vraagt om een actieve rol van de overheid in het informeren van mensen over de ernst van de 

problemen en de benodigde maatregelen, én het betrekken van burgers bij het tot stand 

komen van besluiten. Dit vraagt om een andere bestuurscultuur: openheid, serieus nemen 

van inspraak, democratische controle en stoppen met het doordrukken van besluiten. Ook 

een eerlijke verdeling van lasten is essentieel om draagvlak te creëren. 

Volume 0% 
Reclame klaar in 27 
  

2. Een hogere CO2-prijs 

Het recente vonnis van de Haagse rechtbank, waarin Shell wordt verplicht zijn CO2-uitstoot 

in 2030 met 45 procent te verminderen, vergt dat de overheid maatregelen neemt om te 

voorkomen dat andere (olie-) bedrijven op de oude voet doorgaan. Dat kan door invoering 

van een stevige CO2-prijs, waardoor er voor consumenten en alle bedrijven een prikkel is om 

energie te besparen en over te schakelen op duurzame energie. De CO2-prijs in het Europees 

emissiehandelssysteem (ETS) bedraagt momenteel circa 50 euro per ton, wat veel te weinig is 

om investeringsprikkels in duurzame energie te bevorderen. Om op koers te liggen naar de 

Europese doelen moet gedacht worden aan prijzen van meer dan 100 euro per ton in 2030 en 

nog veel hoger daarna. Nederland zal zich hard moeten maken voor die Europese 

aanscherping, net als voor afschaffing van gratis rechten. 

 

3. Consumptiegoederen 

Normen zijn nodig voor het energiegebruik van auto’s, huizen en huishoudelijke apparaten, 
omdat de daarmee veroorzaakte CO2-uitstoot vooral tijdens de gebruiksfase optreedt. Dit 

wordt nationaal geregeld als het gaat om energieprestaties van huizen, maar Europees als het 

gaat om auto’s en huishoudelijke apparaten omdat deze veelal niet in Nederland worden 
geproduceerd. Daarnaast is invoering van rekeningrijden, gedifferentieerd naar CO2- uitstoot, 

een goede manier om ook een hogere CO2-prijs te creëren voor het gebruik van auto’s op 

fossiele brandstoffen. 

 

4. Grondwetswijziging 

de Artikel 21 van de Nederlandse grondwet luidt: ‘De zorg van de overheid is gericht op de 

bewoonbaarheid van het land en bescherming en verbetering van het leefmilieu’. Deze 

formulering is echter veel te vrijblijvend en refereert niet aan toekomstige 

generaties. Grootouders voor het Klimaat pleiten daarom voor een herformulering waarin 

wordt opgenomen dat de staat verplicht is het land in een goede staat over te dragen aan onze 

kleinkinderen. Dit betekent dat besluitvorming op alle beleidsterreinen dient te passen 

binnen ecologische randvoorwaarden, zoals de Sociaal Economische Raad (SER) al in 1989 
heeft geadviseerd. Daarnaast moet het mogelijk worden wetten te toetsen aan de Grondwet, wat is 
heel veel landen al zo is. 
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http://www.grootoudersvoorhetklimaat.nl/
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Wijzigingen Ledenbestand 

 

 

Geen wijzigingen. 

 

------ 

Jarig in juli 2021: 

 

 

Om reden van privacy zijn de adresgegevens en telefoonnummers van deze 

leden achterwege gelaten. U kunt deze vinden na inloggen op de website onder: 

Zoek in Ledenlijst. 

------ 

 

   Lief en Leed 
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