
41

In mijn kinderjaren was een fietstochtje met mijn ouders en zus Annie een 

hoogtepunt. Niet vaak – daarvoor waren mijn ouders veel te druk – maar zeg 

één keer per jaar, maakten wij een toertje van zo’n twintig kilometer in de 

omgeving van Winterswijk. Mijn vader met een sigaretje achter het oor en 

mijn moeder met een tas vol boterhammen, een thermosfles koffie en voor 

ons ranja.

Vader wist overal de weg en meestal stopten wij bij een café met een emaille muurschild ‘Verlof 

B’. Daar mocht een borreltje worden geschonken. Bij ‘Verlof A’ niet toegestaan, uitsluitend zwak alco-

holische dranken. Weer thuis gingen mijn ouders weer aan het werk en wij lazen een boek of speelden 

ganzenbord. In elk geval niets elektrisch, wij hadden namelijk helemaal geen elektriciteit. Hoe anders 

nu! Mijn vrouw en ik fietsen op een E-bike, die gaat na gebruik direct weer aan het net. Evenals het 

mobieltje, de tablet, de elektrische tandenborstel, de camera, de snortrimmer enzovoort.

Alles moet telkens weer worden opgeladen. Allemaal energie die moet worden opgewekt. Toch 

hoor je daar bijna niemand over. Elektriciteit ( stroom) zie je niet en dus zal het wel geen milieueffecten 

hebben. Een denkfout die ons nog duur kan komen te staan. Digitalisering en de elektrische auto slur-

pen energie. Maar wat je niet ziet, is er kennelijk niet! Om afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te 

verminderen, zou het heel verstandig zijn minder elektriciteit te laden.

Nedersaksisch
Onlangs is het Nedersaksisch – mijn moederstaal – als officieel onderdeel van de Nederlandse Taal 

erkend. De taal van Groningen, Drenthe, Stellingewerf, Urk, geheel Overijssel, de noordoost Veluwe en 

de Achterhoek en over de grens. Hoera! Alleen jammer dat die taal op sterven na dood is. Voor het te 

laat is, dus even enige woorden uit mijn Nedersaksisch Wenters:

Een Vlaamse gaai is een markolver, een eekhoorn een kateeker, een daagse schort, ne brunte, een 

mol ne geure en een meisje ne deerne of deernker. Kunt u rustig vergeten, belangrijk zijn de volgende 

zinnetjes: Kiek naor oew eiges ( kijk naar je zelf en bemoei je er niet mee) en het woordje jao. Betekent 

vaak nee, en jao, Jao betekent vrijwel altijd nee. Veel Hollanders dachten dus dat we het ergens mee 

eens waren, we zeiden immers Jao, jao…, maar bedoelden ‘nee’…! Sorry, onze fout.
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Op woensdagochtend 21 november 2018 vindt het zevende Recyclingsymposium plaats 

in Gorinchem. Onder het thema: ‘De toekomst is circulair’ wordt de aanwezigen verrast 

door sprekers die vertellen dat er al veel circulariteit wordt gerealiseerd en dat de 

toekomst dat nog veel meer vereist. 

Het programma neemt de toehoorders mee van Europese schaal 

naar de regio met Harriët Tiemens, wethouder van de duurzame 

gemeente Nijmegen, en van de energietransitie met Ed Nijpels, naar 

de focus op materialen en producten met Elphi Nelissen. De praktijk 

is ook aanwezig en laat in aansprekende pitches voorbeelden zien 

op gebied van producthergebruik, recyclingtechnieken en business 

cases in verschillende productketens. Ook de economische aspec-

ten komen aan bod met Jan Jonker, die als dagvoorzitter en spreker 

optreedt, en Casper Burgering van ABN AMRO die ingaat op de afzet-

kansen van circulaire grondstoffen.

BRBS Recycling, FHG en ENVAQUA nodigen iedereen van harte uit 

om deel te nemen aan het Recyclingsymposium en daar collega’s te 

ontmoeten. Binnen het programma en via de aansluitende en gratis 

toegankelijke Recyclingbeurs is er ruim gelegenheid voor netwerken. 

Kosten voor deelname zijn 100 euro, exc. btw (leden van organise-

rende verenigingen gratis). Meer informatie, programma, sprekers en 

inschrijven, zie: www.recyclingsymposium.nl.
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