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Ministerie van Infrastructuur en Milieu op bezoek
De MRF heeft in overleg met de daarvoor ingestelde commissie DOR stappen gemaakt
in het aankaarten van de negatieve gevolgen van invoering van een Digitaal Opkopers
Register (DOR). Deze week ging het MRF-bestuur bij Geelhoed Metaalhandel in gesprek met mevrouw Hannie Vlug, directeur duurzaamheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook andere voor de metaalbranche belangrijke onderwerpen kwamen aan bod. De genodigden kregen een rondleiding over het terrein om te laten zien
hoe het er in de praktijk aan toegaat.
Het bezoek van de directeur en twee beleidsmedewerkers aan Geelhoed Metaalhandel
stond in het teken van innovaties en uitdagingen voor de metaalrecyclingssector. MRFbestuursleden Gabriël van Seumeren en Willeke Ketting legden uit dat er haken en ogen
zitten aan de WEEELabex-regeling en dat het voor het milieu belangrijk is dat nietWEEELABEX gecertificeerde bedrijven een officiële rol krijgen toebedeeld in de keten. Nu moeten zij de E-waste producten (zoals wasdrogers en computers) onbeschadigd doorzetten naar gecertificeerde bedrijven. Voor meer informatie leest u verder…
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Sponsoravond bij Jeu de Boules Vereniging Grand Cru ‘82

Jeu de Boules vereniging Grand Cru ’82 in Leidschendam organiseerde op 5 juli j.l. een
sponsoravond. Deze avond vindt éénmaal in de twee jaar plaats. Grand Cru ’82 is al 35
jaar een actieve vereniging en beschikt over binnen- en buitenbanen. Ook dit jaar nam
het vijf koppige team van Geelhoed de uitnodiging aan om deel te nemen op deze warme zomeravond.
Met een kop koffie en gebak werd de avond door de voorzitter geopend. De regels werden uitgelegd en de teams door loting samengesteld.
Met wat hulp van de deskundige scheidsrechters vond de eerste wedstrijd plaats. Wat voor de één lastig was en voor de meer ervaren jeu
de boules speler makkelijk. Er werd met veel plezier de eerste partij
gespeeld. Het team dat het eerst 13 punten heeft is winnaar. Voor het
complete verslag leest u verder…(o.a. waarom Geelhoed trots is op
de 1e prijswinnaar!)
———————————————————————————————————
De prijzen van oude metalen zijn sinds de vorige nieuwsbrief van een maand
geleden niet of nauwelijks veranderd.
______________________________________________________________________

Geelhoed is tijdens de bouwvak gesloten vanaf: vrijdagmiddag
21 juli 12.30 uur t/m 13 augustus a.s. (week 30, 31 & 32)
www.facebook.com/geelhoedmetaalhandel

