
HANDLEIDING

Wat fijn dat u samen met ons de noodklok wilt luiden voor het 
klimaat. Het recent verschenen rapport van het klimaatpanel
van de Verenigde Naties laat zien dat het verschil tussen 
1.5°C of 2°C opwarming van de aarde desastreus is. Om 
verwoestende effecten van klimaatverandering te voorkomen 
moet de opwarming onder de 1.5°C blijven. Het goede nieuws 
is dat het kan. Het rapport beschrijft namelijk verschillende 
scenario’s om de temperatuurstijging onder 1.5°C te houden. 
Maar dat betekent dat er nu duidelijke keuzes gemaakt moeten 
worden om onze CO2 uitstoot drastisch te verminderen. Werk 
aan de winkel voor politiek leiders, bedrijven en voor iedereen 
met een groen hart. Samen kunnen we zorgen voor een 
schone, groene en rechtvaardige wereld.

http://www.ipcc.ch/
https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/9968/opwarming-van-de-aarde-tot-1-5-graden-beperken-het-kan-en-het-moet/


1. WAT GAAN WE DOEN
Op maandag 3 december begint de COP24 in Polen. Dit is de belangrijkste internationale 
klimaatbijeenkomst sinds de conferentie in 2015 in Parijs. Aan de vooravond van deze 
klimaattop gaan we in Nederland op 1 december met z’n allen de noodklok luiden om zo 
een sterk signaal af te geven aan de politici die naar Polen gaan. Maar ook voor onszelf als 
samenleving, voor onze buren, vrienden en familie. Het is 2 voor 12 voor het klimaat.

2. PROMOTIE VOORAF EN PERS
Om zoveel mogelijk impact te creëren en te zorgen dat zoveel mogelijk mensen van 
deze activiteit af weten kunt u voorafgaand aan zaterdag 1 december 2018 het luiden 
van de noodklok promoten. Denk aan een aankondiging van de activiteit via uw eigen 
communicatiekanalen of het benaderen van de lokale pers. Hier vindt u een voorbeeld 
van een persbericht dat u kunt aanpassen aan uw eigen situatie. Ook is er een document 
beschikbaar met perstips, mocht u dat handig vinden. Greenpeace Nederland benadert de 
nationale en regionale pers. Heeft u vragen over perszaken dan kunt u contact opnemen 
met onze persvoorlichter Bram Karst, bram.karst@greenpeace.org of 06 33718850. We 
vinden het ook altijd leuk om te horen als het gelukt is om media-aandacht te krijgen.

3. COMMUNICATIE
De coördinatie over de ‘Noodklok voor het klimaat’ activiteit verloopt via Pelle Berting. 
Pelle is te bereiken via het volgende telefoonnummer: 06 25031010 en e-mailadres: 
pelle.berting@greenpeace.org. Ook met vragen kunt u bij hem terecht.

Daarnaast is er een Facebook evenement voor deelnemende organisaties waar u andere 
deelnemers kunt ontmoeten, ideeën kunt uitwisselen en inspiratie kan opdoen. Neemt u 
vooral een kijkje en laat een berichtje achter waarin u vermeldt dat u ook de noodklok gaat 
luiden op 1 december.

4. STAPPENPLAN ZATERDAG 1 DECEMBER
Niet op elke locatie wordt de noodklok op dezelfde manier geluid. U hoeft alleen het 
hoofdstukje te lezen dat relevant is voor uw situatie.

4.1 Het luiden van de klokken
4.2 Het luiden van de klokken en het bespelen van het carillon  
4.3 Het bespelen van het carillon
4.4 Ik doe mee zonder (kerk) klok

We hopen dat op zaterdag 1 december 2018 de noodklok voor het klimaat 
luid en duidelijk te horen is. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en 
deelname.

http://cop24.gov.pl/
https://docs.google.com/document/u/0/d/1w5QzCB1g90exYEpTQjGSjgft4H9oEBMmDkeJ0xQ4VXQ/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/u/0/d/1xB4CPxFxGoXmS6h6oB0HoYjIRsIdtosN6RoqupP8fnI/edit?pli=1
https://www.facebook.com/events/163847411231706/


4.1 STAPPENPLAN: HET LUIDEN VAN DE KLOKKEN
Verspreid over heel Nederland worden op 1 december 2018 de klokken geluid van 2 voor 
12 tot 12 uur ‘s middags. Hieronder vindt u het stappenplan dat u kunt volgen en wat er 
na die tijd gebeurt.

1. Om 2 voor 12 tot 12 uur ‘s middags luidt u gedurende 2 minuten de klokken, samen  
 met vele anderen in het hele land!

2. Als u in de gelegenheid bent kunt u een foto en/of een video met de vlag maken.   
 Deze vlag kan door 2 of meerdere personen vastgehouden worden. Voor de foto is  
 het mooi als zowel de vlag, de mensen als de klok in beeld zijn.

3. Ook voor de video is het goed om zowel de vlag met de mensen als de klok die luidt  
 in beeld te hebben. Om de video te kunnen gebruiken is het nodig dat hij niet te   
	 lang	is,	maximaal	15	seconden.	En	dat	het	gefilmd	is	met	de	telefoon	rechtop.

4. U kunt direct na de activiteit de beste 2 foto’s/video’s verspreiden via de online   
 kanalen (van uw organisatie of persoonlijke accounts), zoals Facebook, Instagram  
 of Twitter en uw website.
 Fijn als u gebruik maakt van de hashtags #KlimaatNoodklok en #2voor12 en   
 mensen vraagt de boodschap te delen.

5. Heeft u geen eigen website of Facebook, Instagram of Twitter tot uw beschikking,  
 mail dan de beste 2 foto’s direct na de activiteit naar 
 bob.overbeeke@greenpeace.org onder vermelding van kerknaam/gemeente/   
 plaatsnaam/provincie.

6. Alle foto’s en video’s van de ‘Luid de noodklok voor het klimaat’ activiteit worden   
 bij  elkaar gebracht op een webpagina	waar	u	alle	foto’s	en	filmpjes	uit	het		 	 	
 hele land kunt terugkijken -> deze link mag uiteraard ook gedeeld worden.

7. Van het door u ingestuurde en online geplaatste beeldmateriaal maken we een   
 korte video met een sfeerimpressie die we sturen naar de Nederlandse politici die  
 naar Polen gaan. Daarnaast zullen we de video ook met onze supporters delen.  

8. Behalve het luiden van de noodklok zou u ook een aanvullende activiteit kunnen   
 organiseren: denk aan het uitnodigen van een spreker, een gezamenlijke    
 (vegetarische) lunch of opruimactie in de buurt. Foto’s van deze activiteiten   
 zijn ook van harte welkom! 

9. Mocht u in de dagen rondom 1 december sowieso een activiteit gepland hebben   
 waarin u in de gelegenheid bent om een foto met de vlag te maken, bijvoorbeeld de  
 kerkdienst op zondag, dan kan dat natuurlijk ook.

10. Wilt u vooraf contact met een medewerker van Greenpeace Nederland over uw   
 activiteit dan kunt u contact opnemen met pelle.berting@greenpeace.org ook te   
 bereiken op 06 25031010.

https://act.gp/KlimaatNoodklok


4.2 STAPPENPLAN: HET LUIDEN VAN DE KLOKKEN 
EN HET BESPELEN VAN HET CARILLON
Op locaties waar zowel de klokken geluid worden als de carillons bespeeld, wordt eerst 
het lied ‘The Final Countdown’ gespeeld met aansluitend het luiden van de klokken om 2 
voor 12. 

1. Voorafgaand aan het luiden van de klokken wordt van 7 voor 12 tot 2 voor 12 het   
 lied ‘The Final Countdown’ gespeeld op het carillon. Om 2 voor 12 tot 12 uur ‘s   
 middags luidt u gedurende 2 minuten de klokken, samen met vele anderen   
 in het hele land! 

2. Als u in de gelegenheid bent kunt u een foto en/of een video met de vlag maken.   
 Deze vlag kan door 2 of meerdere personen vastgehouden worden. Voor de foto is  
 het mooi als zowel de vlag, de mensen en de klok in beeld is.

3. Ook voor de video is het goed om zowel de vlag met de mensen, als de klokken die  
 bespeeld worden, in beeld te hebben. Om de video te kunnen gebruiken is het   
	 nodig	dat	hij	niet	te	lang	is,	maximaal	15	seconden.	En	dat	het	gefilmd	is	met	de		 	
 telefoon rechtop.

4. U kunt direct na de activiteit de beste 2 foto’s/video’s verspreiden via de online   
 kanalen (van uw organisatie of persoonlijke accounts), zoals Facebook, Instagram  
 of Twitter en uw website. 
 Fijn als u gebruik maakt van de hashtags #KlimaatNoodklok en #2voor12 en   
 vraag mensen de boodschap te delen.

5. Heeft u geen eigen website of Facebook, Instagram of Twitter tot uw beschikking,  
 mail dan de beste 2 foto’s direct na de activiteit naar
  bob.overbeeke@greenpeace.org onder vermelding van kerknaam/gemeente/   
 plaatsnaam/provincie.

6. Alle foto’s en video’s van de ‘Luid de noodklok voor het klimaat’ activiteit worden   
 bij elkaar gebracht op een webpagina	waar	u	alle	foto’s	en	filmpjes	uit	het	hele	land		
 kunt terugkijken -> deze link mag uiteraard ook gedeeld worden.

7. Van het door u ingestuurde en online geplaatste beeldmateriaal maken we een   
 korte video met een  sfeerimpressie die we sturen naar de Nederlandse politici die  
 naar Polen gaan. Daarnaast zullen we de video ook met onze supporters delen.  

8. Behalve het luiden van de noodklok zou u ook een aanvullende activiteit kunnen   
 organiseren: denk aan het uitnodigen van een spreker, een gezamenlijke    
 (vegetarische) lunch of opruimactie in de buurt. Foto’s van deze activiteiten   
 zijn ook van harte welkom! 

9. Mocht u in de dagen rondom 1 december sowieso een activiteit gepland hebben   
 waarin u in de gelegenheid bent om een foto met de vlag te maken, bijvoorbeeld de  
 kerkdienst op zondag, dan kan dat natuurlijk ook.

10. Wilt u vooraf contact met een medewerker van Greenpeace Nederland over uw   
 activiteit dan kunt u contact opnemen met pelle.berting@greenpeace.org ook te   
 bereiken op 06 25031010.

https://act.gp/KlimaatNoodklok


4.3 STAPPENPLAN: HET BESPELEN VAN HET 
CARILLON
Op locaties waar alleen het carillon bespeeld wordt, wordt het lied ‘The Final Countdown’ 
gespeeld. Het nummer duurt 5 minuten. U speelt het nummer van 5 voor 12 tot 12 uur ‘s 
middags. Hieronder vindt u het stappenplan wat u kunt volgen op 1 december en wat er 
na die tijd gebeurt.

1. Om 5 voor 12 tot 12 uur ‘s middags speelt u het nummer de ‘The Final Countdown’  
 op het carillon. Op deze manier luidt u de noodklok met vele anderen in het hele   
 land!

2. Als u in de gelegenheid bent kunt u een foto en/of een video met de vlag maken.   
 Deze vlag kan door 2 of meerdere personen vastgehouden worden. Voor de foto is  
 het mooi als zowel de vlag, de mensen en het carillon in beeld is.

3. Ook voor de video is het goed om zowel de vlag met de mensen, als het carillon   
 bespeeld word, in beeld te hebben. Om de video te kunnen gebruiken is het   
	 nodig	dat	hij	niet	te	lang	is,	maximaal	15	seconden.	En	dat	het	gefilmd	is	met	de		 	
 telefoon rechtop.

4. U kunt direct na de activiteit de beste 2 foto’s/video’s verspreiden via de online   
 kanalen (van uw organisatie of persoonlijke accounts), zoals Facebook, Instagram  
 of Twitter en uw website.
 Fijn als u gebruik maakt van de hashtags #KlimaatNoodklok en #2voor12 en   
 vraag mensen de boodschap te delen.

5. Heeft u geen eigen website of Facebook, Instagram of Twitter tot uw beschikking,  
 mail dan de beste 2 foto’s direct na de activiteit naar 
 bob.overbeeke@greenpeace.org onder vermelding van kerknaam/gemeente/   
 plaatsnaam/provincie.

6. Alle foto’s en video’s van de ‘Luid de noodklok voor het klimaat’ activiteit worden   
	 bij	elkaar	gebracht	op	een	webpagina	waar	u	alle	foto’s	en	filmpjes	uit	het	hele	land		
 kunt terugkijken -> deze link mag uiteraard ook gedeeld worden

7. Van het door u ingestuurde en online geplaatste beeldmateriaal maken we een   
 korte video met een  sfeerimpressie die we sturen naar de Nederlandse politici die  
 naar Polen gaan. Daarnaast zullen we de video ook met onze supporters delen.  

8. Mocht u in de dagen rondom 1 december sowieso een activiteit gepland hebben   
 waarin u in de gelegenheid bent om een foto met de vlag te maken, bijvoorbeeld de  
 kerkdienst op zondag, dan kan dat natuurlijk ook.

9. Wilt u vooraf contact met een medewerker van Greenpeace Nederland over uw   
 activiteit dan kunt u contact opnemen met pelle.berting@greenpeace.org ook te   
 bereiken op 06 25031010.

https://stadscarillonenschede.weebly.com/1-december-2018-call-for-climate-change.html?fbclid=IwAR11pazEUHDsjPx4692GuvobmbzZm-z9x7svgY5c54BxzXshw0yhUhyZnTs


4.4 STAPPENPLAN: IK DOE MEE ZONDER (KERK)
KLOK
Ook als u geen klok tot uw beschikking heeft kunt u meedoen. Hoe meer 
mensen het signaal afgeven dat we in actie moeten komen om verwoestende opwarming 
van de aarde te voorkomen, des te beter. Hieronder staat beschreven hoe een ‘Luid de 
noodklok voor het klimaat’ activiteit zonder klok eruit kan zien.

1. U maakt een foto of video met de ‘Luid de noodklok voor het klimaat’ vlag. Deze   
 vlag kan door 2 of meerdere personen vastgehouden worden. Voor de foto is   
 het mooi als de vlag en de mensen die hem vasthouden goed in beeld zijn.

2. Ook voor de video is het goed om zowel de vlag met de mensen in beeld te hebben.  
 Om de video te kunnen gebruiken is het nodig dat hij niet te lang is, maximaal 15   
	 seconden.	En	dat	het	gefilmd	is	met	de	telefoon	rechtop.	In	het	filmpje	kunt		 	
 u uitleggen waarom meedoet met deze noodklok oproep. Voorbeeld-> Wij luiden  
 de noodklok voor het klimaat omdat… [uitleg waarom u meedoet en de   
 noodklok luidt].

3. In plaats van het luiden van de noodklok kunt u bijvoorbeeld een activiteit    
 organiseren: denk aan het uitnodigen van een spreker, een gezamenlijke    
 (vegetarische) lunch of opruimactie in de buurt. Foto’s van deze activiteiten   
 zijn ook van harte welkom.

4. U verspreidt direct na de activiteit de beste 2 foto’s/video’s via de online kanalen   
 (van uw organisatie of persoonlijke accounts), zoals Facebook, Instagram    
 of twitter en uw website -> gebruik de hashtags #KlimaatNoodklok en    
 #2voor12 en vraag mensen de boodschap te delen

5. Heeft u geen eigen online kanalen tot uw beschikking, mail dan de beste 2 foto’s   
 direct na de activiteit naar bob.overbeeke@greenpeace.org onder vermelding van   
 kerknaam/gemeente/plaatsnaam/provincie.

6. Alle foto’s en video’s van de ‘Luid de noodklok voor het klimaat’ activiteit worden   
 bij elkaar gebracht op een webpagina	waar	u	alle	foto’s	en	filmpjes	uit	het	hele	land		
 nog terugkijken -> deze link mag uiteraard ook gedeeld worden

7. Van het door u ingestuurde en online geplaatste beeldmateriaal maken we een   
 korte video met een  sfeerimpressie die we sturen naar de Nederlandse politici die  
 naar Polen gaan. Ook zullen we de video met onze supporters delen. 

8. Mocht u in de dagen rondom 1 december sowieso een activiteit gepland hebben   
 waarin u in de gelegenheid bent om een foto met de vlag te maken, bijvoorbeeld de  
 kerkdienst op zondag, dan kan dat natuurlijk ook

9. Wilt u vooraf contact met een medewerker van Greenpeace Nederland over uw   
 activiteit dan kunt u contact opnemen met pelle.berting@greenpeace.org, ook te   
 bereiken op 06 25031010.

https://act.gp/KlimaatNoodklok

