NIEUWSBRIEF MEI 2021
De verwikkelingen met betrekking tot de aanpak van het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande
lock-downvoorschriften zijn bijna niet meer bij te houden en daarom wil ik deze maand maar eens
beginnen met een rijmpje van Toon Hermans over een clown, wat luidt als volgt:
Vandaag is het geluk je deel
En morgen vallen er klappen
Oh er gebeurt zoveel
Waar wij geen barst van snappen
Soms voel ik me als een oude krant
Het lukt niet voor geen meter
Soms is de hemel op mijn hand
En gaat het stukken beter

Laten we derhalve maar uitgaan van het laatste en er op vertrouwen dat de wetenschappers de strijd
tegen het virus door middel van de huidige en nog te ontwikkelen vaccins de baas zullen worden en
er tevens in slagen de Indiaase en Braziliaanse virusvarianten van ons lijf te houden.
Uitgaande van de gemiddelde leeftijd van onze leden verwacht ik, dat net als ik, de meesten op zijn
minst de eerste prik gehad hebben en in afwachting zijn van de tweede!
NB: Ik moet zeggen dat je van de wetenschap dat je een paar dagen na het toedienen van de eerste
prik reeds minder vatbaar bent, je een goed gevoel krijgt. Het blijft echter oppassen geblazen,
vooral als je de beelden uit Brazilie en India ziet en leest dat Rusland van 1 tot 10 mei een
werkvrije periode heeft ingelast om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Mede gebaseerd op de ervaringen in het afgelopen jaar gaan we echter, om teleurstelligen te
voorkomen, voorlopig nog geen bijeenkomsten organiseren. Wanneer het tij echter ten goede keert
gaan we prompt weer aan de slag om de lezing over het Kloosterleven te laten geven door een
medewerkster van het Tongerlohuys, met aansluitend de Molenlezing over “billen en kruien” en
wellicht de boottocht door West Brabant eindelijk doorgang te laten vinden. Een ander thema dat ik
als voorzitter bij de kop wil nemen, is die over de toekomstige energievoorziening, waarvoor ik
Onno Eigeman van de stichting “Energiek Halderberge” wil uitnodigen.
Vorige maand heb ik het kort gehad over de teloorgang van de ouderenpartijen na de laatste
verkiezingen en het feit dat de 50+ partij slechts met één zetel vertegenwoordigd is in het nieuwe
parlement. Ik lees nu in de krant van 24 april tot mijn afgrijzen dat het enige kamerlid, Liane den
Haan, er desondanks niet in geslaagd is om de vrede binnen de partij te bewaren en op ramkoers ligt
met het hoofdbestuur van de partij.
De oproep om ingezonden brieven met bijdragen aan de inhoud van de maandbrief hebben, buiten
een waardevol advies van onze nieuwe penningmeester, helaas niets opgeleverd. Vandaar dat u het
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moet doen met dit advies en enkele kanttekeningen van ondergetekende over het klimaatbeheer,
energievoorziening en vervoer. Ik hoop echter dat mijn editorial hierover commentaren uitlokt!
Wat betreft het eerste: uw aandacht voor het belangrijke onderwerp onder de noemer “Ontzorgen,
Sterven en Nalaten”. Al deze punten komen aan de orde in een onlangs verschenen boek met de titel
“Wacht maar tot ik dood ben….”van Iris Brink.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden u in dit boek praktische oplossingen aangedragen voor
het zo goed mogelijk in stand houden van uw nalatenschap en de uiteindelijke afwikkeling hiervan.
Dit boek is een absolute aanrader ter voorkoming van discussies met de Belastingdienst en onderling
gekibbel en verziekte familieverhoudingen naderhand.
NB: U kunt dit boek met korting kopen. Bestel uw exemplaar voor 1 mei 2021 via
www.finetuning.nl o.v.v. “FiscAlert “ tegen een prijs van € 20,00 i.p.v. € 24,50 inclusief
verzending.
Energievoorziening en Klimaatbeheer:
U bent ongetwijfeld op de hoogte van het feit dat deze materie verband houdt met de rampzalige
opwarming van de aarde en dat, ter voorkoming van het laatste, er onder het voorzitterschap van de
heren Ed Nijpels en Diederik Samson een Klimaatakkoord tot stand is gekomen, Hiervan klopt volgens
de rest van weldenkend Nederland onder aanvoering van o.a. de enige ex-PVDA-politicus met visie,
dhr. Plasterk, niets. Factoren die hierin een belangrijke rol spelen zijn:
a) Uitstoot van CO-2 in de lucht (in de regel illustratief aangetoond d.m.v. foto’s van de Hoogovenschoorstenen in IJmuiden en de verbranding van het regenwoud om landbouwgronden te
creëren voor de productie van palmolie en sojabonen). Verder natuurlijk de controverse over het
opwekken van elektriciteit in centrales met biomassa als brandstof.
b) Verspreiding van stikstof: met als gevolg de aantasting van natuurgebieden, veroorzaakt door
intensieve landbouw en veeteelt door mestoverschot en ammoniak van herkauwende koeien, in
combinatie met fijnstof van auto’s die harder rijden dan 100 km. per uur.
Voorstel van een D-66 politicus om als “mondiale” oplossing hiervoor de Nederlandse veestapel met
50 % te verminderen en de beelden van hiertegen protesterende boeren met hun grote tractoren
heeft u waarschijnlijk nog op uw netvlies staan!
Intussen is de gasproductie in Groningen teruggeschroefd en zijn de discussies over alternatieve
energie door middel van zonnepanelen, windmolens en kernenergie in volle gang met als gevolg
protesterende burgers tegen de plaatsing van deze alternatieve bronnen. Vanuit een economisch
oogpunt is de energie opgewekt door kostbare windturbines volgens experts althans verliesgevend!
Met betrekking tot het rendement van het opwekken van elektriciteit door middel van zonnepanelen
plaats ik eveneens vraagtekens door de lange terugverdientermijn, wat investeringen op dit gebied
onaantrekkelijk maakt voor ouderen in onze leeftijdscategorie.
Wat ik verder een teken aan de wand vind, is dat de overheid met name particulieren tracht over te
halen hierin te investeren en dat armlastige gemeenten en (rijke) provincie besturen in het verlenen
van vergunningen voor mega distributiecentra geen enkele voorwaarden stellen voor het aanbrengen
van zonnepanelen. Eventuele pogingen op dit gebied zijn gedoemd te mislukken daar aanvragers,
indien geconfronteerd met dwingende eisen op dit gebied, gemakkelijk uitwijken naar naburige en
minder milieubewuste gemeenten.

NB: Niemand kan of wil mij in dit opzicht vertellen of het dak van CampusA58, u weet wel het
grootste distributiecentrum in West-Europa gepland op het terrein van het de oude Philips
lampenfabriek in Roosendaal met een omvang van 120.000 m2 (12 hectare!) uitgerust wordt of
geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit doet mij concluderen dat de kosten voor een
een ietwat zwaardere dakconstructie gekoppeld aan de aanschaf van zonnepanelen niet opwegen
tegen de uiteindelijk opbrengst van de opgewekte elektriciteit!
Dus ziet het er naar uit dat de uiteindelijke kosten, welke gepaard zullen gaan met de uitvoering van
het klimaatakkoord, voor rekening van de burgers zullen komen.
Dat er kosten verbonden zijn aan de dringend noodzakelijke klimaatbeheersing en de daarmee
onlosmakelijke reductie in de uitstoot van CO2 en stikstof moge duidelijk zijn, maar de kostenverdeling moet wel eerlijk zijn! Het gebrek aan visie op dit gebied bij de voorgaande kabinetten en
met name het huidige is derhalve zorgwekkend.
Het gebrek aan visie ontbreekt mijns inziens ook op het gebied van het huidige bevolkingsaantal
en met name het immigratiebeleid. Discussies over dit onderwerp in het licht van de huidige 1,5
meter samenleving zijn mijns inziens onvermijdelijk, maar worden door alle politici om publiciteitsredenen angstvallig vermeden.
Heb in dit opzicht aan de hand van bestaande statistieken vrij eenvoudig kunnen constateren dat
Nederland buiten ministaatjes als Malta, Monaco, Hongkong en Singapore één van de dichtstbevolkte landen ter werels is na b.v.:
Palestina:
800 inwoners per km2
Taiwan
656
“
Libanon
523
“
Zuid Korea
517
“
Nederland
504 gebaseerd op het huidige bevolkings aantal van 17,28 miljoen, inclusief de 4
miljoen inwoners met een immigratie-achtergrond. In 1950 daarentegen bedroeg het aantal
inwoners “slechts” 10 miljoen. Vindt u het ook niet jammer dat onze kleinkinderen nooit meer
kunnen genieten van de vrijheid en ruimte waarover wij konden beschikken toen we klein waren?
NB: We lopen hier dus ruim voor op b.v.: India(403/km2 - Japan 332/ km2 en *China (145 /km2
*exclusief Hongkong, Macau en Taiwa,. Belgie 384/km2, Duitsland 224/km2, Italië 207/km2,
Polen 123/km2 en Frankrijk 105/km2.
De bevolkingsdichtheid zou daarom een grotere rol moeten spelen in het huidige immigratiebeleid en
de maatregelen die betrekkinghebben op het Coronabeleid. Het is daarom onbegrijpelijk dat eerdere
waarschuwingen in het verleden over “onontkoombare” pandemieën door de diverse kabinetten
Rutte volkomen veronachtzaamd zijn.
Dit is wellicht te wijten aan de huidige politieke inteelt in Den Haag door de oververtegenwoordiging
van kandidaten op de kieslijsten die carrière gemaakt hebben binnen hun eigen partij en derhalve
praktische (levens)ervaring missen.
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Covid-19 vaccinaties:
Wellicht ten overvloede wil ik u er nogmaals erop wijzen dat u nog
steeds een beroep kunt doen op de vrijwilligersorganisatie “Graag
Gedaan”. Dit geldt ook voor vervoer naar de diverse vaccinatielokaties. Het algemene nummer van deze organisatie is 0165 31 31 00.
Speciaal tarief: 30 cent per km. plus een onkostenvergoeding van € 2,50 per rit + eventuele parkeerkosten. Dit tarief is ook van toepassing voor het vervoer naar b.v. poliklinieken.
NB: in het geval van langdurige chemobehandelingen in b.v. Bravis, waardoor twee ritten
noodzakelijk zijn (brengen en vervolgens ophalen) wordt dit tarief tweemaal toegepast!
Indien u problemen ondervindt, laat het dan onmiddellijk weten via mijn mobiele nummer:
06 225 020 53 of per e-mail aan jan.graafland@planet.nl.
Ondertussen herhalen we namens de SOH (Samenwerkende Ouderenorganisaties), de voornaamste
initiatiefnemer voor de oprichting en instandhouding van “Graag Gedaan”, onze eerdere oproepen
aan u om mee te helpen anderen te helpen. Dit door u op te geven als vrijwilliger voor met name het
vervoer van senioren naar de vaccinatiecentra. Aanmelden via mij 06 225 020 53 of direct aan de
helpdesk via: 0165 31 31 00 . (Deze oproepen hebben tot dusver slechts een vrijwilliger opgeleverd)
Energiek Halderberge:In de aanloop van de Nieuwsbrief heb ik gerefereerd aan de stichting Energiek
Halderberge. In het kader van het inmiddels gestopte programma “Wonen & Leven” heeft ”Graag
Gedaan” indertijd nauw samengewerkt met “Energiek Halderberge”. Dat was in de periode waarin
de inwoners van Halderberge gebruik konden maken van een gratis veiligheids- en energiescan
van hun woning door respectievelijk ‘Wonen met Gemak” en “Energiek Halderberge”.
Wat betreft de energiescan kunt u nog steeds een beroep doen op de energieadviseurs en -coaches
van Energiek Halderberge. Dit is nog steeds gratis, daar de gemeente de kosten voor haar rekening
neemt. Sinds kort heeft Energiek Halderberge het plan opgevat zijn diensten op het gebied van het
verduurzamen van woningen uit te breiden door het inzetten van energieconciërges.
Deze vrijwilligers helpen de mensen thuis bij het uit voeren van kleine energiebesparende maatregelen (zoals het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrippen, het ontluchten van radiatoren of
het wisselen naar Ledlampen) en het geven van tips over andere energiebesparende maatregelen.
Daarnaast kunnen ze ondersteuning verlenen bij het omlaag brengen van de CV-temperatuur.
Gezien de raakvlakken van de toekomstige energieconcierge en de rol van de huidige “Graag
Gedaan”- vrijwilligers hebben de stuurgroep van “Graag Gedaan” en dhr. Onno Eigeman van Energiek
Halderberge besloten om dit project samen aan te pakken door o.a. de “Graag Gedaan” vrijwilligers
te benaderen met het verzoek om hierin mee te gaan. (zie ook: Energieconciërge \ Hoom)
Daar de invoering van het Energieakkoord op landelijk niveau nog wel een tijdje op zich zal laten
wachten, wordt u echter wel geadviseerd om u plaatselijk te oriënteren op het gebied van de voor u
meest economische energie-alternatieven door het raadplegen van de volgende bronnen:
www.energiekhalderberge.nl en www.facebook.com/energiekhalderberge.nl
Met vriendelijke groet, het bestuur van de PCOB afd. Halderberge
*Jan Graafland, voorzitter/secretaris, Cees Ampt, penningmeester, tel. 088 0320 704, e-mail:
cdampt@gmail.com en Bieneke de Waal, algemeen bestuurslid, tel. 0165 327537 / 06-26806083
* gezien de dubbelfunctie zijn we als bestuur nog op zoek naar versterking voor o.a. het organiseren
van activiteiten.

