Wintertijd
Van zaterdag 29 op zondag 30 oktober ging de wintertijd weer in; de klok ging een uur achteruit.

Voor sommige mensen duurt het even voordat ze hier weer aan gewend zijn andere merken er
weinig van.

9. Onder welke categorie val jij?
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De kinderen moeten er vooral aan wennen. Ze zijn allemaal een uurtje eerder wakker.
De wintertijd heb ik geen moeite mee maar als de klok terug gezet wordt naar de zomertijd heb
ik er zeker een week last van.
Flauwe kul
Het duurt een paar dagen voordat mijn biologische klok gewend is.
Ik hoef er niet aan te wennen, maar vind het niet leuk dat het zo vroeg donker is
Ik vindt het heerlijk
Merk weinig vd tijd moet wennen aan vroeg donker
Moet wennen dat het zo vroeg donker is.
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Van mij mag het altijd zomertijd zijn. avonds langer licht ook in de winter.
Veel werk voor weinig opbrengst
Wennen doe ik wel,maar laat deze maatregelingen van zomer- en wintertijd snel stoppen. Dus
een tijd.
Wennen is een groot woord hiervoor, maar ik verbaas me er telkens wel weer over dat het al zo
vroeg donker is.. dit geeft mij geen prettig gevoel....

In Nederland zijn winter- en zomertijd in 1977 ingevoerd.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

10. "Winter- en zomertijd zijn niet meer van deze tijd"
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De eigenlijke reden is niet meer van deze tijd
De gedachte dat dit energie zou sparen blijkt achteraf niet waar te zijn. Laat het
het achterwege. Geen mensen meer die te laat op hun werk komen.
Ik voel me veel prettiger en gezonder als er geen zomertijd is, waarom moet de
mens ook hier weer in de natuur ingrijpen Onnatuurlijk zal zich altijd wreken. Dit
hoor ik van steeds meer mensen.
Het zou gewoon weer door moeten gaan als voor 1977. niemand wordt er beter
van
Zomertijd kan de vaste tijd worden. We gaan voor 4maanden terug naar de
wintertijd. Bespaar mensen dat gedoe!
Ik denk dat hier erg moeilijk over gedaan wordt. Maar in de praktijk valt het wel
mee. Het is niet dat we een halve dag moeten schuiven.
Ik vindt dit lastig, want ben van mening dat je de natuur niet moet manipuleren.
Maar als het vanuit duurzaamheid besloten wordt, kan ik er mee leven
Ik zou graag het hele kaar zomertijd willen
Tijdens de Duitse bezetting was er ook zoiets meen ik.
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Voor veel mensen, denk aan bejaarden en kinderen is dit een grote belasting.
Fantastisch toch die lange avonden in de zomer!
Heeft toch niets te maken met in welke tijd we leven ......?
Heerlijk die lange zomeravonden
Stel deze vraag in de lente nog eens. Waarschijnlijk is iedereen dan wel voor
zomertijd!
Liefst zou ik het afschaffen, maar dan wel de zomertijd als standaard verheffen. Op
die manier hebben we in ieder geval `s avonds een uurtje extra licht om in de tuin
te zitten/werken. Helaas pleiten de afschaffers anderszins... :-(
Maakt mij niet zoveel uit
Persoonlijk vind ik zomertijd wel mooi
Van deze tijd zou ik niet zeggen. Het is niet ouderwets, ik hoef er geen stempel op
te drukken. Maar we kunnen best eens nadenken welke situatie ons het meeste
voordeel geeft.

10.1 Kun je dit kort toelichten? Bij (zeer) mee eens / (zeer) mee oneens vraag
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's avonds langer licht vind ik fijn.
's zomers is het lekker lang licht waardoor je langer buiten dingen kunt ondernemen.
24 uurs economie dus grote onzin om te turnen aan de klok
Achterhaald (2x)
Alle milieuvoordelen die we kunnen bereiken hebben we.nnodig om onze doelstellingen tehalen.
Altijd al vervelend gevonden en kennelijk brengt het niks op.
Altijd zomertijd is helemaal oké
Bespaart energie!
Biologische klok wordt ontregeld
Brengt geen economie's voordeel
Brengt niet op wat ze ervan gehoopt hadden. Brengt mensen even uit de concentratie. Er
gebeuren meer ongelukken. Zomers in het duister buiten zitten is ook erg fijn..
Dan graag de wintertijd aanhouden, aangezien dit de standaard tijd is.
Dan liefst alleen zomertijd
De aardbol kun je niet stoppen met draaien , dus gewoon uit mileu oogpunt invoeren
De beoogde energiebesparing is vrijwel nihil
De besparing van energie door de zomer en wintertijd is maar minimaal
De economie draait niet meer op zonsopkomst en ondergang. Daarnaast is daglicht in de avond
een voordeel in geval je vrij hebt.
De lange zomeravonden zijn fijn
De langere lichtperiode in de zomer is voor velen een goede zaak. Ik geloof niet dat het ene uur
vooruit en dan weer achteruit echt zoveel effect op de mens heeft. Het lijkt wel of we overal een
discussie over moeten voeren en het allemaal veel erger maken dan dat iets in werkelijkheid is.
Men reageert steeds meer overdreven op zaken. Stel nu eerst objectief vast of er uberhaupt een
probleem is of niet. Onderzoek dat gewoon.
De lichte ochtendspits weegt voor mij niet op tegen een vroege avond
De natuur niet manipuleren
De reden om tijd te verzetten is inmiddels achterhaald.
De tijd die we in de zomer voor het hele jaar
De verwachte energiebesparing is slechts een zeer beperkt deel van wat men er van verwacht
had.
2






































De voordelen zie ik niet
De werk uren en reisuren worden nu deels niet in het donker uitgevoerd, waardoor waarschijnlijk
minder ongevallen
De wintertijd is dé echte tijd. Ik moet er niet aan denken dat in de zomer het al om half vijf licht
wordt en al om negen uur donker.
De zomertijd heeft slechts een minimale toegevoegde waarde. De overgang is voor mens en dier
lastig
Denk niet dat je er veel mee opschiet
Deze tijden zijn goed voor werkende mensen en l.l.die naar school en weer naar huis moeten
gaan .Dit kan nu meer met daglicht
Dieren hbben meer last van de tijden.
Dit blijft de juiste tijd, waarom de grens verleggen
Dit is destijds ingesteld om meer licht te hebben tijdens het werken op het land (zomertijd!) Niet
meer van deze tijd!
Dit is hoe wij het gewend zijn.. als deze er niet is zou dat wel makkelijker zijn maar het is nu
eenmaal zo..
Dit is in het leven geroepen om energie te besparen. Deze besparing blijkt minimaal te zijn.
Dit is tegen de natuur
Economisch levert het niks op. Ik vind het niet leuk dat ik 's avonds in het donker naar huis moet.
Eea gebeurde voor een beter milieu. Dat heeft zich niet bewezen . Dus dan hoeft het wat mij
betreft verder niet.
Eeen tijd: Greenwich Time!
Een goede oplossing om de avonden met name in de zomerperiode langer en beter te benutten.
Eerst was het s morgens donker voor het werk. Nu erna.
Elke dag duurt 24 uur; we gaan de klok toch ook niet aanpassen indien we naar een ander
continent gaan.
Energie
Energie besparen doen we voortaan op velerlei andere manieren
Energie besparing is juist nu van belang
Energiebesparing!!
minder lampen aan.
Er zijn geen voor- en nadelen in het algemeen gezien.
Er zijn maar weinig landen waar dit van toepassing is. Het voegt nauwelijks iets toe: 's ochtends is
het 'eerder' licht, maar 's avonds wordt het vervolgens ook 'eerder' donker.
Er zijn mensen die de wintertijd willen afschaffen... helaas kan dat niet ;-) Naar mijn mening helpt
Zomertijd juist met het bioritme(door licht). Anders zou het zomers al om 03.30 uur licht worden.
En om 22.00 uur al helemaal donker. Licht is de oplossing; een wake-up light, zonnelamp of 's
avonds niet meer te lang achter de pc of tv(blauw licht wordt door je lichaam gezien als daglicht)
Erg prettig, vooral in de zomer met lange zomeravonden.
Feit is dat vele landen dit hebben.
Fijn lang licht 's zomers
Fijn vooral in de zomer een uur langer licht !
Fijne lange zomeravonden en het zou toch goed zijn voor de economie
Geen probleem.
Geloof niet dat er erg veel voordeel gehaald wordt uit de tijdswisseling. Nadeel is dat het vroeger
donker wordt en later licht, dus gevaarlijker in het verkeer
Gewoon de normale tijd handhaven
Gewoon de zomertijd erin houden...
Gewoon de zomertijd laten staan
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Gewoon op wintertijd laten staan,energie besparen maakt toch niets uit,dit is gewoon een
fabeltje.
Gewoon zo als het altijd was voor iedereen goed
Gewoon zo laten staan...
Gewoon zomertijd aanhouden is veel prettiger en hoeven we niet 2 keer per jaar te schakelen
naar andere tijden
Ging om energiebesparing.
Die tijd is voorbij.
Heeft geen positief effect meer
Goed beschouwd heeft het invoeren van een zomertijd weinig effect meer. Althans niet het
effect dat het had in de jaren '70 en '80. De economie is toch al een 24-uurs economie. Maar ik
vind de zomertijd wel lekker! Dus van mij mag ie blijven.
Goed boot toerisme
Goed voor milieu en de horeca
Goede manier om juist om te gaan met veranderende omstandigheden qua daglicht
Grote mate van energiebesparing toch!
Hadden ze nooit aan moeten beginnen
Heb er geen moeite mee
Heb me altijd afgevraagd of de zomertijd nu zoveel voordeel brengt.
Heeft m.i. geen nut
Heeft maar weinig voordelen en veel nadelen.
Heeft weinig nut
Heeft weinig zin meer
Heerlijk die lange zomeravonden.
Heerlijk in de zomer 1 u langer licht, en het is besparen op de energie.
Heerlijk lang genieten van het licht.
Het beste kunnen we de zomertijd aanhouden, dit zorgt voor langer licht in de winterdagen en
draagt bij aan verdere energiebesparing.
Het blijft door de omschakeling naar zomer- en wintertijd echt niet langer licht of donker. Het
verstoren van de biologische klok van mensen en dieren door deze omschakeling is van veel
meer belang
Het brengt totaal niets alleen ongemak
Het dagritme is toch wel plezieriger
Het effect is nihil dus gewoon 1 tijdslinie over het hele jaar
Het geeft een hoop onrust en is m.i. onnodig in deze moderne tijd waar we veelal door andere
tijdzones reizen.
Het had als functie dat je overdag langer gebruik kon maken van het natuurlijke licht. Deze
functie is niet meer nodig en daarom is winter- en zomertijd ook niet nodig
Het heeft geen enkel voordeel.
Het heeft niet het beoogde doel bereikt, besparen op energie
Het heeft tegenwoordig geen nut meer
Het heeft toch een reden dat dit gedaan wordt?! Fijn dat het 's morgens eerder licht is, dan
maakt het wat gemakkelijker om die dag weer te starten.
Het heeft voor mij alleen voordelen.
Het heeft weinig of geen zin
Het heeft z'n voor en nadelen en ik vraag me af wat de voordelen zijn ik voor mezelf zie alleen
maar de nadelen
Het heeft zo z'n voor-en z'n nadeel. Als het in de zomer lang licht is kun je na je werk er ook nog
van genieten.
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Het is achterhaald, van mij hoef de zomer en wintertijd niet.
Het is bewezen dat het niet veel oplevert dus ik denk dat het meer schade oplevert dan winst.
Het is erg fijn als het in de zomer zo lang licht is.
Het is gedaan om energie te besparen en meer te genieten van het daglicht....Het idee is oke....
Maar we besparen nu al veel energie omdat producten steeds zuiniger worden..
iedereen ook mensen, en planten moeten steeds weer opnieuw wennen aan de nieuwe tijd
Het is geen trend of hip iets. Het zorgt ervoor dat we langer licht hebben in de winter
Het is goed zo er zijn altijd mensen die het niet goed vinden
Het is heerlijk dat het eerder donker is in de winter en in de zomer langer licht blijft.
Het is mij om het even.
Het is onhandig en dient geen duidelijk doel
Het is toch heerlijk als het 's avonds lang licht is.....
Het is toch heerlijk om van de lange zomeravond te genieten
Het is toch helemaal achter haalt.
Het is toch wel heerlijk dat bij de zomertijd het s'avonds langer licht is Mooi voor
buitenactiviteiten.
Het is vooral fijn als het in de zomer lekker lang licht is. verder zal het geen voordelen hebben
Het is wel lekker en ik denk dat er minder energie wordt gebruikt, langer licht, minder licht aan in
huis, minder tv aan.
Het is wel prettig dat het in de zomer langer licht is.
Het kost kapitalen.
Het levert niets op alleen irritatie
Het levert niets op en veel mensen hebben last van de omschakeling
Het levert weinig tot geen energiewinst op, waar het eigenlijk voor bedoeld was.
Het profijt is verwaarloosbaar.
Het schept, geen voor- en nadelen.
Het zorgt 2 keer per jaar voor veel gedoe en overlast
Hoort er gewoon bij en is weer eens wat anders dan altijd tzelfde
Hou gewoon de tijd aan zoals deze bedoelt is. Ik zie er geen voordeel in om de klok te verzetten.
Iedereen moet er aan wennen twee keer per jaar en voor het vee is het nog het ergste.
Ik begrijp dat het vroeger handig was. Maar nu maakt het geen verschil meer.
Ik ben er aan gewend en vind het wel iets hebben swinters lekker vroeg donker en zomers juist
langer licht
Ik ben hier goed aan gewend, ander alternatief, laat dan de zomertijd staan en stop met de
wintertijd. Zo blijven we in de zomer altijd ons extra uurtje licht houden.
Ik betwijfel de voordelen en de gezondheid van mensen word ontregeld.
Ik denk dat de meeste mensen gebaat zijn met de zomer- en wintertijd.
Als ik het goed heb, is de wintertijd de 'juiste' tijd. Dit zou betekenen dat het in de zomer om
5:00 u al licht is en het 's avonds een uur eerder donker is.
Ik heb het optijd vreemd gevonden dat we opeens midden in jhet jaar de klok moeten gaan
verzetten.
De natuur gaat ook zijn gang, waarom niet de klok houden zoals die staat?
Ik heb liever 's avonds langer licht, dan dat het 's morgens eerder licht is.
Ik kan er maar niet aan wennen
Ik las dat de energiebesparing hierdoor slechts erg minimaal is.
Ik stel voor om in de winter een uur extra zomertijd in te voeren:
- dan is het twee uur later donker vergeleken met de huidige wintertijd
- dan hoeven de lampen en de verwarming later aan (bespaart energie en kosten)
- is beter voor de mensen met licht- of winter depressies, want het is 's avonds langer licht
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Ik vind die wijzigingen grote onzin
Ik vind het altijd lekker dat het in de zomer maanden langer licht is. Want als ik het goed begrijp
is de wintertijd de officiële tijd.
Ik vind het fijn dat het zo geregeld is
Ik vind het goed zo
Ik vind het heerlijk dat in het voorjaar de klok weer een uur vooruit gaat. Graag houden zo!!!
Eventueel de zomertijd het hele jaar laten staan maar zeker niet de wintertijd!
Ik vind het heerlijk dat we in de zomer langer van het zonlicht kunnen genieten.
Ik vind het juist fijn dat je in de zomer langer geniet van de avond
Ik vind het juist prettig dat we in de zomer profiteren van deze gunstigere tijd.
Ik vind het onnodig. Gewoon een standaard tijd aan houden.
Ik vind het prettig als het in de zomer lekker lang licht is, en de verandering van tijd daar heb ik
geen moeite mee.
Ik vind het wel fijn dat het in de zomer langer licht is
Ik vind het wel lekker als t avonds lang licht is.
Ik vind het wel prettig dat zomers de avonden wat langer licht zijn
Ik vind prettig langer licht
Ik vind zomer en wintertijd prima
Ik vraag me af of de voordelen echt zo groot zijn en veel mensen er kort Door ontregeld zijn.
Ik vraag me sterk af wat de voordelen zijn en wat deze daadwerkelijk opleveren.
Ik weet niet eens wat het nut hier van is
Ik weet niet of dit financieel een voordeel is.Verder kan ik niet oordelen hier over.
Ik zie er de meerwaarde niet van in, het tijdsverschil
Ik zie er de voordelen niet zo van in , want nu moet ik al om 17:00 uur de lampen aanmaken , dus
ik zie het voordeel niet.
Ik zie geen enkel probleem om altijd zomertijd te hanteren.
Ik zie geen verschil tussen wintertijd en zomertijd. alles blijft hetzelfde. waarom zou de je klok
moeten verzetten
Ik zie geen voordelen, alleen maar nadelen
Ik zie het nut er niet van in
Ik zie het nut er niet van in.
Ik zie hier het nut niet van in
Ik zien weinig voordelen.
Ikvindt het moooi die langere avonden in de zomer.
In de zomer lang licht is prettig
In de zomer lekker een uurtje langer genieten van de zon
In de zomer lekker lang licht
In de zomerperiode kun je profiteren van een uur langer licht en zon. Vooral voor mensen die
werken is dit prettig.
Wat is er op tegen om de wintertijd af te schaffen en altijd zomertijd te hebben??
In deze 42/7 maatschappij is de zomertijd niet meer nodig.
In deze tijd voegt het niet toe. Economie draait toch wel 24. 7
In een 24-uurs economie en een tijd waarin LED-lampen voor verlichting zorgen, is wintertijd
achterhaald. De dagen zijn toch al kort.
In mijn ogen zet het geen zoden aan de dijk. Er wordt toch niets mee bespaard.
In onze moderne 24 uur maatschappij is dit niet meer nodig.
Is achterhaald
Is achterhaald. Niet nodig!
Is altijd weer wennen en je schiet er niets mee op
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Is destijds ingevoerd om energie te besparen. Blijkt niets op te leveren. Is dus een heel gedoe om
niets.
Is een goede regelingb
Is gedaan om energie besparing dacht ik.
Heb nooit iets vernomen of dit werkelijk iets op heeft geleverd.
Is geen mode verschijnsel....... De reden waarom het toen is ingevoerd is nu toch nog hetzelfde ?
Is het bewezen, dat het voordeel oplevert???
Ik geloof daar niks van.
Alleen maar lastig voor babies en dieren....toch???
Is juist wel van deze tijd. Het is in het leven geroepen om energie te sparen. Dit is nog steeds een
hot item
Is niet meer van deze tijd.
Is praktisch wanneer het langer licht blijft in de zomer
Is toch prima zo!
Je kunt als het zomerdag langer licht is nog van alles doen tuinieren wandelen en in de tuin
genieten.
Je moet zoveel mogelijk gebruik maken van het daglicht
Je schiet er niet veel mee op
Je schiet er niks mee op.
Je schiet met dat uur wisselen toch niks op wat je s:avonds doet bezuinigen komt er het
s:morgens weer bij begrijp niet met erbarmelijke weg verbinding akkoord namelijk de
horsterweg het is een hobbel baan gewordenn
Juiist wel lijkt me energie besparend!
Juist wel goed dat je in de zomermaanden langer van het licht kunt genieten. En wat zou het
vervelend zijn als het in de winter smorgens lang donker zou zijn.
Kunt niet achterblijven als de rest van de wereld dat wel blijft doen.
Laat de klok op zomerstand staan. Ik ken niemand die daar op tegen is. De wintertijd kost ook
meer energie door de langere avonden
Laat de natuur zijn gang gaan
Laat de natuur zijn gang gaan.
Laat de tijd maar gewoon zoals het is
Laat de tijd voor wat hij is. TIJD !!!!
Laat de tijd zoals het is
Laat de werkenden nog van een mooi zomeravond genieten.
Prachtig toch.
Laat de wintertijd/ zomertijd maar lekker blijven
Laat het achterwege. Kost veel om alles aan te passen
Laat het gewoon zijn gang gaan dit is waarschijnlijk voor mens en dier het beste.
Laat ons in het gewone ritme. Was vroeger wel goed.
Nu hebben we toch een 24 uurs economie.
Lange zomeravonden zijn geweldig
Langer licht
Langer licht is wel zo prettig en bespaart op energie
Langer licht vind ik wel prettig
Langere avonden in de zomer
Langere zomeravonden vind ik goed, zeker voor de 'werkende' mensen. Hebben die na hun werk
toch nog wat zonneuren.
Leefpatroon is kompleet anders geworden
Liever altijd Zomertijd
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Ltijd zomertijd
Maakt niets meer uit
Mensen maken 24 uur per dag gebruik van stroom, dus het maakt niet meer uit of het buiten
licht of donker is
Mensen zijn er aan gewend en het past ook bij de zomer en winter.
Met de huidige 24 uurs economie heeft het totaal geen zin meer. Er wordt voortaan op heel veel
plaatsen 24 uur per dag en 7 dagen in de week gewerkt dus er zit voor veel werknemers toch
geen regelmaat meer in het leven zoals b.v. een heel weekend vrij.
Met de moderne wereldeconomie is dat zinloos
Mini jet-lag
nergens voor nodig
Mooie herfst avonden te vroeg donker
Nee (3x)
Neem de tijd zoals die lang geleden is vastgezet.
Een uur maakt niets uit voor langere of kortere dagen
Nergens voor nodig. Lichaam heeft te lang nodig om hieraan te wennen.
Nog met meer zaken bemoeien, gewoon laten levert totaal niet op.
Nou in de zomer een uur langer licht s'avonds vind ik leuker en prettiger.
Nu ik deze vraag voorgeschoteld krijg, besef ik me toch wel dat ik het iets van vroeger vind.
waarom zouden we de klok verzetten? daar bereiken we toch 0.0 mee? dit zorgt er alleen voor
dat het vroeger donker is en ik denk dat niemand daar echt vrolijk van wordt. maarja, het zit er
zo ingebakken en als je dit wilt veranderen moet héél nederland dit aanpassen en dit gaat toch
niet gebeuren.
Of er zoveel rendement overblijft is maar de vraag
Omdat het toch prettig is wat meer zon en licht te hebben...
Onzin
Onzin .Wat is er mooier als een lange zomeravond .En in de winter optijd de gordijnen of
rolluiken dicht , goed voor de portemonnee!
Onzin dat geschuif met de tijd, daar waar het voor bedoeld was heeft geen effect.
Onzin, de voor- en nadelen zijn exact hetzelfde als 20 jaar geleden.
Optimaa gebruik maken van de mooie dingen van de natuur (langer licht 's avonds)
Prachtig dat we de tijd aanpassen aan het zonnelicht. De besparingen van al het energie gebruik
zijn zo navenant.
Prima en kekker
Sinds 1977 zijn er zoveel milieubesparende ontwikkelingen geweest, dat het niet meer uitmaakt
of we de klok verzetten. Het levert alleen maar verwarring op.....nog steeds
Slaapritme in de war.
Sommige mensen reageren hier sterk op ,dus afschaffen
Spaart energie
Sta op als het licht is
Steeds die klokken omzetten...
Te veel voordelen van langer licht tijdens de zomertijd. Ook voor de gezondheid.
Tegenwoordig met de 24 uurs economie maakt het niet meer uit of het eerder of later licht is.
Toch fijn die lange zomeravonden en het bespaart ook nog energie
Toendertijd was er een duidelijke reden. Zomer/wintertijd zorgt voor veel overlast en verwarring.
Stoppen ermee
Totaal overbodig en onderzoek wijst uit dat het slecht en schadelijk is
Uurtje langer licht in de zomer vind ik zeer prettig.
Veel (niet iedereen) kan toch al kiezen wanneer ze werken, leven en slapen.
8




































Veel handiger als we net als in sommige andere landen de wintertijd als enige tijd het hele jaar
als onze tijd hebben.
Veel mensen hebben er last van. Leidt tot slapeloosheid , stress etc. In huidige 24u economie is
dit een rare actie. Dus klok verzetten zsm afschaffen!
Veronderstelde voordelen instellen zomertijd blijken niet te kloppen.
Vind het goed zo.
Volgens mij ging het om energie te besparen. En dat is nog steeds.
Voor de fauna is de zomertijd helemaal niet goed en omdat Nederland een groot Pretpark is
willen ze de dag zo lang mogelijk laten duren en deze mensen bepalen of de zomertijd blijft.bv
de Horeca.
Voor de jeugd die naar school moet fietsen vooral is dit een goede manier om de veiligheid te
verhogen.
Voor de mensen die buiten werken, heeft het licht veel invloed op de manier van werken. De
schakeling tussen zomer en wintertijd is daarmee zeer functioneel
Voor de tuinbouw ed dergelijke is het in de zomerperiode eerder licht.
Voor mij hoeft de klok niet voor of achter uit
Voor mij hoeft er geen zomer en wintertijd meer te zijn,of voer dan de zomertijd in en laat de
wintertijd achterwege
Vooral zomers is het wel fijn dat het lekker lang licht blijft.
Voordelen zijn groter dan de nadelen
Vroeger hadden we dat ook niet en waarom is dit eigenlijk ingevoerd???
Vroeger was dit voor de bezuinig van licht in de tegenwoordige tijd is licht door led licht
vervangen en is daardoor al zeer goedkoop.
Computer gaat toch aan dus dit maakt niets uit.
Waar het voor bedoeld was is toch al lang achterhaald. Naar mijn idee levert het weinig op.
Waar is het goed voor het is geen energiebesparing wat de bedoeling was. Veel mensen hebben
wel last van het omschakelen.
Waarom moeilijk doen of levert het veel op.
Waarom moet dat ik zie geen voordelen
Waarom niet
Waarvoor het bedoeld was, werkt niet meer
War het voor bedoeld was heeft helemaal niet gewerkt
Was voor de landbouw, om zomers langer op het veld te kunnen werken, dit is heden ten dage
niet meer van toepassing
Was voor langere werkdagen te kunnen maken, heeft weinig nut meer
Wat een onzin .Iets wat goed is moet je niet veranderen .
Wat heeft dat nu met deze tijd te maken. Achterlijke vraag!
Wat heeft winter- en zomertijd met deze tijd te maken? Licht en donker zijn van alle tijden.
Wat is het voordeel?
Wat mij betreft blijft het het hele jaar zomertijd. Wat je 's morgens aan energie bespaart, wordt
's avonds toch weer opgemaakt.
Bovendien veroorzaakt de wintertijd weer veel ellende op de wegen (ongelukken, files)
Wat voegt `t toe?
Wat voor de een 'n voordeel is, is voor de ander een nadeel. Elk seizoen heeft zijn eigen charme
of dat nu 's morgens vroeg is of 's avonds laat. Laten we ophouden met het verleggen van de tijd.
We doen het toch voor het milieu
We doen toch wat we moeten doen, als 't donker is doen we het licht aan .
We kunnen niet licht genoeg hebben dus ik ben blij met de zomertijd. Het is die akelige winter
lang al donker genoeg.
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We leven in een 24 uurs economie dus lampen zijn net zo lang aan als dat er geen zomer winter
tijd is
We leven nu in een 24-uur economie.
We leven veel energiezuiniger dan toentertijd.
Het kost mijns inziens meer aan aanpassingen zowel fysiek als financieel gezien.
We leven voortaan in een 24 uurs economie en daar past deze visie niet meer in. Ik zou de 1 tijd
aanhouden en niet meer wisselen !!
We willen toch alles veranderen of op z'n kop gooien. Kijk naar de kerken, de muziekkorpsen in
het dorp, de sportverenigingen, de middenstand. Alles moet veranderen of men wil zich niet
inzetten, dan verander de zomer-wintertijd ook maar.
We zijn bijna een 24 uurs economie met alle lichtvoorzieningen ect. Dus die paar uur scheelt
weinig tot niet, is maar van zeer korte duur
We zijn er aan gewend ,even aanpassen
Wereld wijd wordt er verschillende mee omgegaan, en zijn het zelfs verschillende weekenden
dat ze van tijd wisselen. Geeft alleen maar verwarring en geen voordelen.
Wie heeft dit ooit uitgevonden en waarom?
Wie weet nog wat de eigenlijke tijd is?
X
Ze zeggen,in de zomertijd is het dan langer licht, maar dat maakt helemaal niets uit.'s avonds
heel laat ga je toch niet meer fietsen of werken.
Zie de extra toelichting
Zie er het nut niet van in.
Zie er niet echt meer het nut van.
Zie hiervoor
Zie vorige (2x)
Zo lang als er nog energie kosten mee bespaard kunnen worden op welke kleine schaal dan ook
moeten we dit handhaven.
Zomer tijd langer licht is mooi
Zomers is toch wel fijn dat het langer licht is. Dit heeft gewoon veel voordelen
Zomers lekker lang licht ,heerlijk buiten zitten als het goed weer is. .Minder stroom verbruikt.
Zomertijd aanhouden
Zomertijd gewoon laten zoals het nu is.
Zomertijd is een geweldige oplossing om elke dag opnieuw lang(er) van de zomertijd te kunnen
genieten.
Zomertijd is heel erg fijn, mag wat mij betreft zelfs het hele jaar door zijn.
Zomertijd is prima. Lekker lang licht.
Zowel Sinterklaas, de kerk en zomertijd, is niet meer van deze tijd.
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