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de zorg?  
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Word lid! 
Ledenbon 

 
Naam en logo beschermd
De naam 50PLUS en het 
logo zijn beschermd bij het 
Benelux merkenrecht. Zonder 
toestemming mogen die 
niet gebruikt worden. Bij 
oneigenlijk gebruik zullen 
we betrokkenen hierop 
aanspreken. Met name zullen 
we lokale partijen aanspreken 
die met hun naamgeving 
een goedkeuring van 50PLUS 
suggereren.
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‘Werk genoeg!’  
“We mogen trots zijn op onze club”, vindt 
partijvoorzitter Willem Holthuizen, wijzend 
op de drukbezochte algemene ledenverga-
dering, de grote inbreng van de leden en de 
inzet van de Tweede Kamerleden. 

 

50PLUS is een 
blijvertje 
 
Voor 50PLUS ligt een mooie toekomst wegge-
legd, stelt senator Jan Nagel. “50PLUS wordt 
een blijvertje op het Binnenhof.” 

 

“Binnen de gezondheidszorg komen er 
enorme veranderingen en bezuinigingen 
op ons af. Op ieder van ons. Jong of oud, 
ziek of gezond, arm of rijk. Veranderin-
gen die van groot belang zijn voor onze 
toekomst. En toch krijgen ze relatief maar 
weinig aandacht. Behalve onlangs bij een 
demonstratie in Amsterdam waar 50PLUS 
ruim vertegenwoordigd was.
Zo gaat dit kabinet miljarden bezuinigen 
op de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ). Niet rechtstreeks, maar 
veel zorg uit deze wet wordt overgeheveld 
van het Rijk naar de gemeente. Maar de 
gemeenten moeten deze zorg dan uit-
voeren met vele miljarden minder. Deels 
mogen ze dat doen naar eigen inzicht. 
Zo kunnen er grote, zelfs onaanvaard-
bare verschillen ontstaan tussen diverse 
gemeenten. In de ene woonplaats krijgt 
iemand wel hulp of ondersteuning. Een 
vriend of vriendin in een andere plaats 
met dezelfde klachten krijgt deze hulp en 
ondersteuning niet. Dat is één van onze 
grootste bezwaren. Een wisselend beleid 
per gemeente kan misschien wel gelden 
voor parkeerbeleid of lantaarnpalen, maar 
wat ons betreft niet voor de zorg!” 
 
Lees verder 

Op 8 juni was er een grootse zorgmanifestatie in Am-
sterdam. “Een schreeuw voor goede zorg”, zegt HENK 
KROL, partijleider van 50PLUS in de Tweede Kamer. 
“De enorme veranderingen en bezuinigingen in de zorg 
krijgen relatief maar weinig aandacht.”
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“In het begin werd er scham-
per over 50PLUS gedaan. Die 
mocht van de NOS niet mee-
doen aan de verkiezingsdebat-
ten. Inmiddels staat 50PLUS al 
enige maanden in de opinie-
peilingen op dubbele cijfers: 
minimaal tien zetels. Gelet op 
wat er nog voor de ouderen op 
het kabinetsprogramma staat, 
zal dit cijfer zeker niet gaan da-
len. Het staat vast dat 50PLUS 
bij de komende verkiezingen 
één van de grote winnaars zal 

zijn, zo niet de grootste. 50PLUS werkt onder de bezielende lei-
ding van partijvoorzitter Willem Holthuizen aan de versteviging 
van het kader en aan toekomstige goede kandidatenlijsten. 
50PLUS is geen voorbijganger maar een blijvende partij. Niet 
alle andere partijen kunnen dat over zichzelf zeggen.” 
 
 
Lees verder 

Er is veel om trots op te zijn, consta-
teert Willem Holthuizen. “We hadden 
op 6 april een prachtige algemene 
ledenvergadering. Nog nooit was een 
50PLUS-congres zo druk bezocht. 
Iedereen heeft zich meer dan dubbel 
ingespannen om alles goed te laten 
verlopen. Heel trots ben ik ook op 
de bijna 340 reacties op de oproep 
zich beschikbaar te stellen voor een 
functie binnen of namens onze par-
tij. We hebben mensen nodig voor 

de provinciale besturen, voor ‘denktank’-ondersteuning en 
voor commissies die zich bezighouden met de partijideolo-
gie, maar ook met bijvoorbeeld de diverse verkiezingspro-
gramma’s. Werk genoeg!” Bewondering heeft de voorzitter 
ook voor het uithoudingsvermogen van de twee leden in de 
Tweede Kamer. “Zij oriënteren zich op de zorg tijdens hoor-
zittingen en congressen. Hun inbreng in het debat en de 
besluitvorming staat als een huis!” 

Lees verder  4 16

Nummer 3 • Juni 2013 

12

‘Veranderingen in de zorg 
verdienen meer aandacht’
 

Op zaterdag 8 juni werd in Amsterdam een grote demonstratie tegen bezuinigingen op de zorg gehouden, 
georganiseerd door onder meer ABVAKABO en FNV. Ook 50PLUS kwam in actie en steunde zo de massaal 
opgekomen zorgmedewerkers en mensen die zorg nodig hebben. Zij toonden hun boosheid over wat zij noemen 
‘de afbraakplannen’ van het VVD/PvdA-kabinet. Hun motto was: ‘Handen thuis, Rutte!’
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“Een half jaar geleden is het bestuur van 
de afdeling Gelderland van 50PLUS geïn-
stalleerd.
Er komt veel op je af als bestuur: niet 
alleen is de communicatie met leden en 
het beantwoorden van vragen van leden 
belangrijk, ook de communicatie met het 
landelijk bestuur en de regionale politiek 
is van belang. Tijdens de bestuursperiode 
speelden ook de vraag of onze partij 
deel zou nemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen van 2014 en de organisatie 
van de ledenvergadering van onze afde-
ling op 16 maart. Die werd door meer 
dan honderdtwintig leden bezocht!

Tijdens dit half jaar hebben wij ervaren 
dat de bestuursleden goed met elkaar 
overweg kunnen en elkaar aanvullen, en 
dat goede samenwerking met de provin-
ciale fractie Gelderland uitermate belang-
rijk is. Ook was goed contact met onze 
leden en kiezers van belang. Van diverse 
leden hebben wij de vraag gekregen of zij 
iets kunnen doen: onze partij leeft! Dat is 
voor ons als bestuur een grote steun. 

De belangstelling voor onze partij vin-
den we ook terug in de groei van het 
aantal leden. Bij ons aantreden had  
afdeling Gelderland bijna vierhonderd 
leden. Onze hoop was gevestigd op  
vijfhonderd leden in 2015. Nu – in juni 
2013 – hebben we reeds ruim twaalf-
honderd leden!

De effecten van een maatschappij die 
de afgelopen jaren snel is veranderd zijn 
vooral voor 50-plussers duidelijk merk-
baar. De leeftijd waarop AOW wordt 
ontvangen stijgt naar 67 jaar, wellicht 
wordt deze leeftijd in de toekomst nog 
verder doorgeschoven. Pensioenen wor-
den gekort door slechte resultaten, lage 
rente en stijgende leeftijd. Zorgkosten 
stijgen, waardoor het eigen risico en de 
eigen bijdrage is gestegen, terwijl de bij-
drage qua premie de afgelopen jaren is 
opgelopen. De woningmarkt staat onder 
druk, waardoor vaker het saldo tussen 
waarde van de woning en hypotheek 
lager of zelfs negatief is. Deze ontwik-
kelingen raken vooral de groep 50-plus-

sers. Wij krijgen dan ook veel vragen 
over de cumulatieve gevolgen van deze 
ontwikkelingen. Dat heeft ook gevolgen 
op regionaal en lokaal terrein, er worden 
immers veel taken overgedragen aan de 
gemeenten.

Zoals wij tijdens onze verkiezing als be-
stuursleden op 1 december hebben ge-
zegd: wij zijn er door en voor onze leden 
en kiezers. Dat wordt versterkt door de 
maatschappelijke ontwikkelingen en vra-
gen die wij krijgen. Wij gaan ons bij het 

hoofdbestuur inzetten om een duidelijke 
status te krijgen voor afdelingsbesturen 
en hun leden. Ook wij zijn – zoals Henk 
Krol verklaarde tijdens de algemene le-
denvergadering – nog in de puberfase, 
maar binnen korte tijd moet duidelijk 
zijn op welke wijze het afdelingsbestuur 
voor de leden een toegevoegde waarde 
kan zijn. We bepleiten dat binnen onze 
partij de democratie en derhalve de 
mening van de leden centraal staat. De 
puberfase mag niet te lang duren!

Er is dus nog veel te doen. De komende 
tijd zullen wij hieraan, in overleg met 
het hoofdbestuur, invulling geven door 
allerlei initiatieven te ontwikkelen. Ge-
dacht kan worden aan versterking van 
het afdelingsbestuur, het ontplooien van 
activiteiten voor onze leden en kiezers 
en het versterken van de band met onze 
leden. Wij houden u via onze website 
www.50plusgelderland.nl op de hoogte. 
Uw inbreng is hierbij onontbeerlijk. In-
dien u vragen of suggesties heeft, neem 
dan contact met ons op. Geef ons ook 
uw (voormalige) beroepsmatige achter-
grond door, zodat wij kunnen bepalen 
op welk terrein u wellicht de afdeling 
kunt ondersteunen.”
 
Zie ook www.50plusgelderland.nl

Zuid-Holland

Europese verkiezingen van 2014

“De Europese gedachte is meer dan 
vijftig jaar geleden ontstaan toen Ne-
derland, België, Duitsland, Frankrijk, 
Italië en Luxemburg de conclusie had-
den getrokken dat we in Europa meer 
moesten gaan samenwerken omdat 
een aantal grensoverschrijdende 
problemen niet meer door één land 
opgelost kon worden. En omdat sa-
menwerken goed was voor de handel, 
waar Nederland het altijd al van moest 
hebben. Ook verwachtte men dat 
landen die nauw samenwerken elkaar 
niet snel zullen aanvallen.

Het enthousiasme voor de Europese 
Unie en verdere integratie is sinds be-
gin jaren negentig sterk verminderd. 
In 2005 stemde 62 procent van het 
Nederlandse volk in een referendum 
tegen de Europese grondwet. Dat 
werd veroorzaakt door onvrede over 
onder andere de gestegen prijzen na 
invoering van de euro en de gebrek-
kige manier waarop de Nederlandse 
regering het land informeerde over de 
toen in te voeren Europese grondwet. 
Er was kritiek op de snelle uitbreiding 

van de EU, en Nederland werd sinds 
de jaren negentig in plaats van een 
netto-ontvanger een nettobetaler in 
de Europese Unie. En de nettobetalin-
gen werden steeds groter. Het referen-
dum werd bovendien gebruikt om on-
vrede over andere zaken te uiten dan 
de Europese grondwet zelf, zoals ook 
over het kabinetsbeleid. 
Een verdergaande Europese eenwor-
ding wordt gevreesd omdat de EU 
zich gaat bezighouden met onze 
pensioenen, zorg en onderwijs, of 
met onze typisch Nederlandse eutha-
nasiewetgeving of ons softdrugsbe-
leid. Ook zijn er zorgen over de komst 
van nieuwe werknemers uit toegetre-
den landen.

De organisatie Burgerforum EU ver-
zamelde in 2013 in een maand tijd de 
benodigde veertigduizend handte-
keningen om een verzoek in te kun-
nen dienen bij de Tweede Kamer. Het 
platform wil dat, wanneer er nieuwe 
bevoegdheden worden overgedragen 
aan de Europese Unie, er in Neder-
land een referendum wordt gehouden 
waarin de bevolking zich over die 
bevoegdheidsoverdracht kan uitspre-
ken. De Kamer moet het verzoek nog 
officieel ontvangen en in behandeling 
nemen.

Europeanen hebben steeds minder 
vertrouwen in de Europese Unie, blijkt 

uit onderzoek van de Europese Raad 
voor Internationale Relaties (ECFR). 
Ook in landen die normaal gesproken 
erg pro-Europees zijn, zoals Spanje, 
Italië en Duitsland, neemt het vertrou-
wen af met meer dan vijftig procent. 
Oorzaken voor het verminderde ver-
trouwen zijn onder andere de econo-
mische crisis en de afname van soeve-
reiniteit van de lidstaten ten koste van 
Europa.

Sinds het begin van de kredietcrisis 
is de Nederlandse staatsschuld met 
ongeveer 190 miljard euro opgelopen 
naar 450 miljard euro. Van die toena-
me werd het leeuwendeel (120 miljard 
euro) veroorzaakt doordat de regu-
liere uitgaven van de overheid hoger 
zijn dan de inkomsten. Deze toename 
gaat nog steeds door. 
 
Wantrouwen en anti-Europa-stand-
punten vormen waarschijnlijk de aan-
trekkingskracht voor samenwerking 
in Europa. Europa 2014, 50PLUS: een 
partij die zijn visie op Nederland in 
Europa en de wereld wil uitdragen 
om de Nederlandse belangen en de 
50PLUS-beginselen in Europa veilig te 
stellen. Europese verkiezingen in 2014, 
daar kun je als 50PLUS beter vroeg bij 
zijn!” 
 
Lees meer over dit onderwerp op 
www.50pluszuidholland.nl

50PLUS wil zijn visie op Nederland in Europa uitdragen 
om de Nederlandse belangen en de 50PLUS-beginselen 
veilig te stellen, zegt ROBBERT VAN ONKELEN, secre-
taris van de afdeling Zuid-Holland. “De Europese verkie-
zingen in 2014, daar kunnen we beter vroeg bij zijn.”

50plus juni 20132

Robbert van Onkelen 

    Gelderland

“De puberfase mag niet te lang duren”, vindt RUUD 
BAKKERS, voorzitter van de afdeling Gelderland. “Wij 
gaan ons bij het hoofdbestuur inzetten om een duidelijke 
status te krijgen voor afdelingsbesturen en hun leden.”
 

‘Geen lange puberfase’ 

Ruud Bakkers
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“Dit VVD/PvdA-kabinet gaat per 1 janu-
ari 2014 ook de Wet Tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten en 
de compensatie voor het eigen risico 
afschaffen. Nu ontvangen mensen die 
hier recht op hebben een bedrag op 
hun rekening. Een kleine meevaller in 
deze zware tijden, zeker als je hoge 
zorgkosten hebt. Binnenkort is dat 
verleden tijd. Ook deze regeling wordt 
door Den Haag over de schutting van 
de gemeente gedumpt. En dat boven-
dien met slechts de helft van het bud-
get! Ja, gemeenten mogen inkomens-
ondersteuning regelen via de bijzon-
dere bijstand, maar ze kunnen ook op 
een andere manier deze regeling vorm 
geven. Het is maar de vraag of het geld 
dan terecht komt op de plaats waar het 
nodig is. Daarmee schept deze regering 
veel onzekerheid voor grote groepen 
mensen. 
 
En dan het meetellen van vermogen 
bij het bepalen van de hoogte van de 
eigen bijdrage voor de AWBZ. Hier is 
onlangs veel over gesproken. Wat heb 
ik een spijt dat we als fractie ingestemd 
hebben met deze wet. Dat was in onze 
eerste weken. We waren nog zo naïef 
dat we vertrouwden op een brief van 
de vorige staatssecretaris. Die schreef 
over een gemiddelde extra bijdrage 
die te billijken viel. In de praktijk viel 
het heel anders uit. Sommige mensen 
moeten meer per maand betalen dan 
er binnenkomt. Het kabinet is nu nog 
steeds aan het sleutelen aan een ver-
lichting van deze maatregel. We hou-
den dit scherp in de gaten en vinden 
dat dit erg lang duurt.
Ook letten we op de stapeling van ei-
gen bijdragen en betalingen. Een onre-
delijk hoge stapeling ligt op de loer!

Allerlei maatregelen die u hard gaan 
treffen, terwijl het ons inziens niet no-
dig is. Zo wil 50PLUS meer aandacht 
voor het bestrijden en aanpakken van 
fraude. Het wordt tijd dat de salarissen 

van specialisten onder de loep worden 
genomen.
Er kan meer worden gedaan aan pre-
ventie en gezonder leven. En ook op 
het terrein van medicijnen en de wijze 
van verstrekking valt nog volop te be-
sparen. Wat 50PLUS betreft wordt daar 
eerst naar gekeken!
Ik noemde al de demonstratie op 8 juni 
in Amsterdam. Een schreeuw voor 
goede zorg! 50PLUS was erbij en we 

hebben met veel mensen gesproken 
over hun ervaringen en zorgen. Veel 
aandacht was er voor de bezuinigin-
gen op de thuiszorg. Die zijn wel wat 
verzacht, maar nog steeds enorm en 
verstrekkend. En elke keer zegt het hui-
dige kabinet: meer mantelzorg, meer 
voor elkaar zorgen. Makkelijk gezegd, 
maar zo eenvoudig ligt dat niet. Alsof 
mensen nu al niet heel veel voor elkaar 
doen. Misschien kan er bij een enkeling 
nog een tandje bij. Maar 50PLUS weet 
zeker dat velen van u vaak al klaar staan 
voor een ander. Of dat anderen voor 
u klaarstaan. Dat is goed, maar er zijn 
grenzen. Toch?

Tot slot nog aandacht voor iets heel 
anders. ‘Ouderen moeten niet zo 
zeuren, ze hebben het goed en heb-
ben geld zat.’ Een beetje kort door de 
bocht, maar dat is wel zo ongeveer de 
sfeer die de media uitstralen over onze 

partij. Soms ook aangezwengeld door 
andere politieke partijen. Alsof we een 
partij zijn die alleen maar opkomt voor 
de oudere die zijn pensioen steeds 
minder waard ziet worden. En alsof 
elke oudere zwemt in het geld. Alsof 
de 50-plusser alleen maar naar zichzelf 
kijkt, en niet naar kinderen of kleinkin-
deren.
U weet wel beter, wij weten wel beter. 
Het gemak waarmee 50-plussers in een 
hoek worden gedrukt is stuitend. Het 
ongeduld in onze samenleving als een 
oudere iets meer tijd nodig heeft bij 
het pinnen in de supermarkt. Het ge-
mak waarmee sommigen de kortingen 
voor 65-plussers willen afschaffen. Dat 
zijn juist de redenen om elke dag weer 
onze inzet te tonen in Den Haag!”

P.S. Help ons door de enquête over de 
zorg die op pagina 6 van deze krant staat 
in te vullen. Dank u wel! 

“De enorme veranderingen in de zorg ver-
dienen meer aandacht”, stelt HENK KROL, 
partijleider van 50PLUS. 

Oproep leden Reglementencommissie 
De statuten en het huishoudelijk reglement van 50PLUS zijn aan een 
grondige herziening toe. Voorstellen zullen worden gepresenteerd 
op een komende algemene ledenvergadering. Hierbij roepen we 
mensen op die zitting willen nemen in een reglementencommissie 
die de wijziging gaat voorbereiden. De commissie zal bestaan uit 
drie à vier personen en onder leiding staan van de voorzitter van 
50PLUS. Vooral bestuurlijke ervaring en ervaring met verenigingsle-
ven is hier van belang. U kunt zich tot uiterlijk 30 juni opgeven bij se-
cretaris Joke Duijkers: secretaris@50pluspartij.nl. Er zal ook gekeken 
worden of er onder de 340 personen die zich al voor andere functies 
kandidaat hebben gesteld mogelijke kandidaten bevinden.

Partijkantoor in de vakantieperiode 
Het partijkantoor zal in de periode van 15 juli tot en met 11 augustus 
geopend zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 
uur. Gedurende deze tijd is er slechts één medewerker aanwezig. 
De mogelijkheid bestaat dan ook dat die medewerker telefonisch in 

gesprek is. De telefooncentrale zal de gesprekken dan doorschake-
len naar het antwoordapparaat. Indien u naam en telefoonnummer 
achterlaat, wordt er zo snel mogelijk contact met u gezocht door 
onze medewerker. Voor informatiedoeleinden verwijzen wij u naar 
de website www.50pluspartij.nl. Deze zal zoveel mogelijk up-to-date 
gehouden worden.

Zomerreces Tweede Kamer 
De Tweede Kamerfractie is van vrijdag 5 juli tot en met maandag 
2 september op reces. 
 
50PlusBeurs 
De 21e editie van de 50PlusBeurs vindt plaats van dinsdag 17 tot 
en met zaterdag 21 september in de Jaarbeurs in Utrecht. Tussen de 
zeshonderd stands op dit grootste evenement voor 50-plussers ter 
wereld is ook 50PLUS present. In de volgende editie van de 50PLUS 
Krant leest u meer over onze aanwezigheid op de 50PlusBeurs. 

KORT

‘Geen lange puberfase’ 

1

Een schreeuw 
voor goede zorg 

Vervolg van pagina

Henk Krol 
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‘Klaar staan voor 
elkaar is goed, 
maar er zijn 
grenzen’ 
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“Soms loop je tegen merkwaardige of opzien-
barende dingen op. De afgelopen tijd had ik 
contact met de nu al legendarische topdam-
mer Ton Sijbrands. De grootmeester werd in 
1967 op zeventienjarige leeftijd kampioen van 
Nederland en Europa en vijf jaar later werd hij 
wereldkampioen. Ik heb hem meermalen ont-
moet en toen we met 50PLUS in maart 2011 
voor het eerst aan de Provinciale Statenverkie-
zingen deelnamen, vroeg ik hem samen met 
schaker en publicist Hans Böhm lijstduwer te 
worden in Noord-Holland. Ook bij dit belang-
rijke voorstel nam Ton de nodige bedenktijd, 
maar uiteindelijk stemde hij toe. Hij las het pro-
gramma van 50PLUS en waarschijnlijk wilde hij 
mij persoonlijk ook wel helpen. Maar Ton is niet 
iemand die vooraan op de barricaden zal gaan 
staan. 
Een paar weken geleden ontmoette ik hem 
bij de feestelijke opening door burgemeester 
Pieter Broertjes van het gerenommeerde Hil-
versumse restaurant Su. De inmiddels 63-jarige 
Sijbrands vertelde me dat hij er over nadacht 
volgend jaar een nieuwe en waarschijnlijk 
laatste poging tot een wereldrecord te doen. 
En wat voor een wereldrecord! Dat vergt enige 
uitleg. 
Dammers (en schakers) spelen hun wedstrijden 
normaal tegen een enkele tegenstander. Maar 
topspelers geven ook vaak simultaan en spelen 
dan tegelijkertijd op twintig of dertig borden. 
Dat kan alleen als je van ongekende klasse 
bent. Een andere variant is het zogenaamd 

blind spelen. De tegenstan-
der speelt met een bord 
met stukken voor zich, de 
blindspeler bevindt zich in 
een andere ruimte zonder 
bord en stukken en moet 
de zetten steeds in het ge-

heugen opslaan. De meest krankzinnige variant 
is een blind simultaan. De grootmeester speelt 
tegen vele borden tegelijkertijd blind en moet 
al die borden onthouden. Wat dit vergt is on-
voorstelbaar. In 1930 werd het toernooi blind-
schaken in de USSR om gezondheidsredenen 
verboden. 
In 1982 vestigde Ton Sijbrands het wereldre-
cord blindsimultaandammen. Om een indruk 
te geven: hij speelde blind tegen tien tegen-
standers, scoorde negen winstpartijen en een 
remise en het evenement duurde zes uur en 
twintig minuten. Om het wereldrecord te kun-
nen laten erkennen, moeten de tegenstanders 
een bepaalde speelsterkte hebben en is een 
minimale score van zeventig procent een kei-
harde voorwaarde. Na een aantal hernieuwde 
pogingen tegen steeds meer tegenstanders 
heroverde Ton Sijbrands in 2009 in Amsterdam 
het wereldrecord. Hij speelde tegen liefst  
28 tegenstanders blind en het duurde precies  
41 uur en 38 minuten. Ook die speeltijd was  
een nieuw record. Hij haalde een score van  
77 procent! Wie zich realiseert wat dit moet heb-
ben betekend, is het al grijs en zwart voor de 
ogen nog voordat hij een dambord heeft gezien. 
Op een Hilversums terras praat ik met Ton 
Sijbrands over zijn voornemen. Kan hij op 
straks 64-jarige leeftijd een dergelijke bijna 
onmenselijke poging aan? Geen twijfel bij de 
oud-wereldkampioen: ‘Ik ben eerder in betere 
dan in mindere conditie dan vier jaar geleden. 
Bovendien ben ik vijftien kilo afgevallen.’ 

50PLUS wordt blijvertje 
op Binnenhof 

“Ik heb in totaal drie keer met een nieuwe partij 
meegedaan aan de verkiezingen. Nooit haalde ik 
de kiesdrempel niet”, rekent JAN NAGEL voor. De 
senator ziet nog andere records: die van topdammer 
Ton Sijbrands en de winst van 50PLUS. “Het staat 
vast dat 50PLUS bij de komende verkiezingen één 
van de grote winnaars zal zijn!” 
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‘Over records 
gesproken!’ 

Eerste Kamerlid jan nagel 
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“Onze provincie is sinds de 
laatste uitgave van de 50PLUS 
Krant flink gegroeid: we zit-
ten al op de tweeduizend 
leden. Dat komt natuurlijk 
door de steeds duidelijkere 
herkenbaarheid van onze ver-
tegenwoordigers in de beide 
Kamers en de aandacht die 
ook andere partijen aan ons 
geven. Hoe meer aandacht, 
des te meer de potentiële kie-
zer vindt dat 50PLUS een be-
langrijke rol kan spelen. En dat 
merken wij ook in Noord-Bra-
bant. Op 22 mei hadden wij 
onze algemene ledenverga-
dering in Breda. Daar kwamen 
ongeveer zeventig leden om 
aandachtig naar de ontwikkelingen van 50PLUS 
Brabant te luisteren. Er werd een uitvoerige uitleg 
gegeven over de aanstelling van coördinatoren 
en de eisen die aan deze personen gesteld gaan 
worden. Verheugend was dat al een aantal leden 
zich aangemeld had om in aanmerking te komen 
voor zo’n positie. De selectiebesprekingen zullen 
deze maand afgerond worden. Hiermee verster-
ken wij onze basis in de provincie en komen we 
dichter bij onze kiezers te staan. 
 
Onze provincie heeft economisch gezien een 
breed scala aan economieën; bio gebaseerd, lo-
gistiek, voedsel en voeding, toerisme, hightech 
en medische applicaties. Ook op culinair gebied 
blaast onze provincie in de bus. Onze natuur met 
uitgestrekte zandvlakten en bossen draagt er aan 
bij dat veel vakantiegangers de weg naar hotels, 
vakantiehuisjes en campings weten te vinden. 
Specifieke gebeurtenissen zijn toch wel het oog-
sten van asperges en de te maken (fiets)tochten 
langs de vele velden met het witte goud. In het 
najaar is er een ander fenomeen: de bietencam-
pagne. Nederland heeft een grote productie van 
suiker en Noord-Brabant draagt daar groots aan 
bij.  
 
De infrastructuur in Noord-Brabant heeft onze 
speciale aandacht nodig. Ook als leden hebben 
wij hiermee te maken. Dat omvat alle middelen 
van openbaar vervoer, zoals treinen en bussen, 
die nodig zijn om de bereikbaarheid van de klei-
nere kernen te verzekeren. Ook de wegen vragen 
een aparte en specifieke benadering. Het moet 
in Den Haag toch doordringen dat de bestaande 
logistieke mogelijkheden naar België en Duits-
land ernstige hinder ondervinden van files en te 
nauwe wegen. Een stilstaande auto geeft meer 

verontreiniging dan een 
rijdende. En het tijdverlies 
wordt ook steeds belang-
rijker. Het gezinsleven 
is niet gebaat bij in files 
staande familieleden. 
 
Onze partij staat in di-
verse peilingen al weken-
lang op een stabiele tien 
zetels voor de Tweede 
Kamer. Dat geeft hoop op 
een forse uitbreiding van 
zetels. En niet alleen voor 
de Tweede Kamer, maar 
ook voor het Europese 
Parlement en de Provin-
ciale Staten, en indirect 
voor de Eerste Kamer. De 

huidige fractie van 50PLUS in de Provinciale Sta-
ten van Noord-Brabant bestaat uit één Statenlid, 
Herman Mondriaan, en een beëdigd burgerlid, 
Wim van Overveld, een parttime secretaresse en 
binnenkort waarschijnlijk een fractiemedewerker. 
Herman Mondriaan is in oktober 2012 Henk Krol 
opgevolgd, die toen lid werd van de Tweede Ka-
mer.  
 
De taak van de 50PLUS-fractie in Noord-Brabant  
– een grote, daadkrachtige provincie met veel in-
novatieve initiatieven en werkgelegenheid, maar 
ook met de problematische megastallen en inten-
sieve veehouderij – is veelomvattend. Voor een 
kleine fractie als de onze is het zaak aansluiting te 
zoeken bij partijen die ook onze standpunten ver-
woorden. Zij hebben onze stem er graag bij, want 
die kan doorslaggevend zijn. Geregeld worden wij 
ook gevraagd naar onze mening, zeker nu blijkt 
dat 50PLUS sterk groeiende is. 
 
De belangen van ouderen komen bij 50PLUS na-
tuurlijk op de eerste plaats. Daarom zetten wij ons 
in voor het ouderenbeleid zoals wonen, zorg en 
vervoer (denk aan het behoud van de buurtbus). 
Ook de werkgelegenheid heeft onze aandacht. 
Gezien de verdere kortingen op de inkomsten van 
ouderen en de verhoging van de diverse kosten 
(in het bijzonder de zorgkosten) verwachten we 
veel stemmen bij de komende verkiezing, zodat 
we ook op provinciaal niveau veel voor ouderen 
kunnen betekenen.” 
 
Zie ook www.50plusbrabant.nl 

Is het voor een organisator nog wel gewetens-
vol om iemand bijna twee etmalen zonder 
slapen een dergelijk zware inspanning te laten 
verrichten? Sijbrands kan dit niet als een pro-
bleem erkennen. 
Vooralsnog is het sponsorbedrag het belang-
rijkste obstakel. Op het terras schuift volgens 
afspraak een belangrijk sponsorwerver aan. Na 
enige glazen is de conclusie: we gaan proberen 
dit ongekend spektakelstuk in Hilversum om-
streeks april 2014 te laten plaats vinden. Als de 
sponsoring over vier maanden niet rond is, zien 
we er van af. Een eerste lijst van te benaderen 
sponsors staat op ons bierviltje.  
 
Niet erkende politieke records 
Even een heel ander record. In het verleden 
werd geschreven over het aantal politieke par-
tijen dat ik opgericht had. Wat telt is: met hoe-
veel politieke partijen heb ik aan verkiezingen 
deelgenomen en heb ik steeds zetels gehaald? 
Als je de statistieken beoordeelt, dan zie je dat 
de deelnemers aan nieuwe Tweede Kamer-
verkiezingen voor het overgrote deel de kies-
drempel niet haalden en mislukten. Wat zijn de 
naakte feiten rondom mijn persoon? 
Ik deed tweemaal met een nieuwe landelijke 
partij mee en eenmaal met een lokale partij. 
In 1994 leidde ik Leefbaar Hilversum meteen 
als grootste partij de Hilversumse raad binnen. 
Ook in 1998 en 2002 werd deze partij de groot-
ste in de mediastad. Twaalf jaar lang inclusief 
collegeverantwoordelijkheid onbetwistbaar de 
grootste partij! 
Landelijk was ik (mede) oprichter van Leefbaar 
Nederland. Die stevende met lijsttrekker Pim 
Fortuyn af op een ongekend succes als groot-
ste partij van Nederland. Door een zeer prin-
cipieel conflict ontstond er een breuk. De LPF 
van de vlak voor de verkiezingen vermoorde 
Pim Fortuyn scoorde een record aantal zetels 
(26), desondanks kwam ook Leefbaar Neder-
land met lijsttrekker Fred Teeven met twee ze-
tels in de Tweede Kamer. 
De tweede keer dat ik met een eigen partij aan 
verkiezingen meedeed was met 50PLUS. Zowel 
bij de Statenverkiezingen als die voor de Eerste 
Kamer werden er in 2011 zetels gehaald. Bij de 
Tweede Kamerverkiezingen in 2012 behaalde 
50PLUS als enige nieuwe partij twee zetels. Het 
werd alom als een succes erkend. 
Samengevat zegt Jan Nagel: ik heb in totaal 
drie keer met een nieuwe partij meegedaan 
aan de verkiezingen. Nooit haalde ik de kies-
drempel niet. Steeds behaalden we de over-
winning. Er zal op dit punt geen record worden 
bijgehouden zoals bij Ton Sijbrands, maar ik 
denk dat dit een door geen enkele Nederland-
se politicus geëvenaard record is. De afgelopen 
periode heb ik diverse televisieportretten van 
mij zien langskomen. Ze waren genuanceerd, 
maar op dit punt was de erkenning algemeen. 
 
50PLUS wordt grote winnaar 
In het begin werd er schamper over 50PLUS ge-
daan. Die mocht van de NOS niet meedoen aan 
de verkiezingsdebatten, in tegenstelling tot de 
nieuwe partij van Hero Brinkman die met extra 
beveiligde Haagse oogkleppen wel interessant 
werd bevonden. 
Inmiddels staat 50PLUS al enige maanden in de 
opiniecijfers op dubbele cijfers: minimaal tien 
zetels. Gelet op wat er nog voor de ouderen op 
het kabinetsprogramma staat, zal dit cijfer ze-
ker niet gaan dalen. Het staat vast dat 50PLUS 
bij de komende verkiezingen één van de grote 
winnaars zal zijn, zo niet de grootste. 
50PLUS werkt onder de bezielende leiding 
van partijvoorzitter Willem Holthuizen aan de 
versteviging van het kader en aan toekomstige 
goede kandidatenlijsten. 50PLUS is geen voor-
bijganger maar een blijvende partij. Niet alle 
andere partijen kunnen dat over zichzelf 
zeggen.”  

Nu 50PLUS sterk groeiend is, wordt geregeld om de mening van de 
partij gevraagd, merkt HORST OOSTERVEER, voorzitter van de 
afdeling Noord-Brabant. “Voor een kleine fractie als de onze is het 
zaak aansluiting te zoeken bij partijen die ook onze standpunten 
verwoorden. Zij hebben onze stem er graag bij, want die kan door-
slaggevend zijn.” 

    noord-Brabant 

‘Onze stem kan 
doorslaggevend zijn’ 

Horst Oosterveer 
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ALGEMEEN 
•  Wat is uw leeftijd? Ik ben …… jaar 
 
•  Ik ben: O man / O vrouw
 
• Ontvangt u zorg? 
 O nee 
 O ja, namelijk: O in een verzorgings-/verpleeghuis 
                              O thuiszorg
 
•  Heeft u kinderen? O ja / O nee

MANTELZORG 
De overheid verwacht in haar plannen steeds meer van mantelzorgers. 
Zodra iemand hulp nodig heeft, wordt er eerst in de directe omgeving 
gekeken naar de mogelijkheden van mantelzorg.  
 
•  Zou u willen dat uw kinderen u helpen bij de huishouding? O ja / O nee 
 Waarom wel/niet?

 
•  Zou u willen dat uw kinderen u helpen bij de lichamelijke verzorging?
 O ja / O nee
 Waarom wel/niet?

 
•  Zou u willen dat uw buren u helpen bij de huishouding? O ja / O nee
 Waarom wel/niet?

 
 
•  Zou u willen dat uw buren of kennissen u helpen bij de lichamelijke 
 verzorging? O ja / O nee
 Waarom wel/niet?

 
•  Helpt u zelf iemand, bijv. een partner, familielid of buur? O ja / O nee 
 Zo ja, hoe ervaart u dat?

 
ZORG
•  Als u meer zorg nodig zou hebben, wilt u dan liever thuiszorg ontvangen  
 of zorg in een instelling?

 
•  In de nieuwe plannen van de overheid gaan de gemeenten steeds meer   
 huishoudelijke hulp en zorg organiseren. Het gevaar daarvan is dat in   
 verschillende gemeenten de voorzieningen verschillend georganiseerd   
 worden. Wat vindt u hiervan?

 

PGB/PVB
Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een budget dat aan u toegekend 
kan worden om zelf zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig 
hebt of om hulpmiddelen aan te schaffen. Met het Persoonsvolgend bud-
get (PVB) kunt u zelf uw zorg organiseren, maar hoeft u de bijbehorende 
administratie niet zelf te doen.
 
•  Zou u het prettig vinden om zelf uw zorg te regelen en te betalen met   
 een budget dat u hiervoor krijgt?
 O ja / O nee

•  Zou u het prettig vinden om zelf uw zorg te organiseren, maar dat u de  
 administratie daarbij niet hoeft te doen? 
 O ja / O nee

 
WELZIJN 
Bij welzijn gaat het onder meer om voorzieningen in de wijk. U kunt bij-
voorbeeld denken aan activiteiten of cursussen in een buurthuis. 
 
•  Maakt u gebruik van voorzieningen in uw wijk? 
 O ja / O nee 
 
•  Zijn er naar uw mening voldoende voorzieningen voor ouderen in uw 
 wijk, zoals dagopvang of activiteiten? 
 O ja / O nee 
 Zo nee, wat mist u?

•  Heeft u verder nog opmerkingen of ideeën over de zorg voor ouderen?

 

Wilt u dat 50PLUS u op de hoogte houdt van nieuws en actuele zaken 
rondom de partij? Vul dan hier uw e-mailadres in: 

 
 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst! U kunt deze pagina 
tot uiterlijk 4 juli sturen naar: Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
t.a.v. Fractie 50PLUS, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
 

Deze vragenlijst is voor ons heel belangrijk. Vraag daarom ook uw omge-
ving om mee te doen! Dat kan ook digitaal: kijk op www.50pluspartij.nl
 
 

Enquête: Zo zie ik de zorg  
De zorg voor ouderen is iets wat ons allemaal aangaat. De plan-
nen om te bezuinigen op de thuiszorg of de zorg in verpleeg- en 
verzorgingshuizen vliegen ons om de oren. 50PLUS wil graag 
weten hoe u over de toekomst van de zorg denkt. Hoe ziet u de 
(toekomst van de) zorg? Wat vindt u van mantelzorg? Hoe en 
waar wilt u zorg ontvangen? En waarvoor? Uw mening telt; die 
willen we graag weten! Vandaar deze enquête. Doe mee!
Beantwoord de vragen en stuur deze pagina aan ons op.  
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Stichting OOPOEH zet 55-plussers in als 
oppas voor huisdieren. In Nederland 
zijn een miljoen ouderen regelmatig 
eenzaam. Wetenschappelijk onderzoek 
toont aan dat het gezelschap van een 
huisdier een positieve invloed heeft op 
de gezondheid en zelfredzaamheid van 
ouderen. OOPOEH slaat drie vliegen in 
één klap: ouderen worden aan meer 
gezelschap en beweging geholpen, 
baasjes krijgen een betrouwbare oppas 
en huisdieren krijgen de aandacht en 
verzorging die zij nodig hebben. 
OOPOEH bestaat nu tien maanden. Be-
denkster en oprichtster Sofie Brouwer 
is erg tevreden over de resultaten. “We 
hebben al ongeveer vierhonderd mat-
ches gemaakt tussen ouderen en huis-
dieren”, vertelt ze. “Leuk om te merken 
is dat er niet alleen tussen de OOPOEH 
en de huisdieren maar ook tussen de 
OOPOEH’s en de baasjes vriendschap-
pen zijn ontstaan. Een huisdier geldt 
voor veel dierenbezitters toch als  
een soort kind en als je dan een lieve 
OOPOEH hebt die er ook graag voor 
zorgt, ontstaat er al snel een hechte 
band.”  
Sofie Brouwer werkte als televisiever-
slaggever en creatief conceptontwik-
kelaar in de reclame voor non-profitor-
ganisaties. Toen al had zij het idee iets 
te doen met eenzaamheid bij ouderen. 
“Van heel nabij heb ik gezien waar so-
ciaal isolement toe kan leiden, onder 
andere bij mijn eigen oom. Hij was erg 
eenzaam en overleed al op zijn vijfen-
zestigste. Veel te jong en veel te alleen. 
Verschrikkelijk vond ik dat! Maar het 
ontbrak mij aan handvaten om hem te 
helpen. Later herinnerde ik mij dat hij 
jaren eerder heel erg opbloeide toen hij 
een hond had. Ik besloot het idee voor 
Stichting OOPOEH echt uit te gaan wer-
ken. Ik ben me toen meer gaan verdie-
pen in de relatie tussen eenzaamheid 
en het gezelschap van een huisdier. Ik 
stuitte op een uitspraak van de Franse 
psychiater David Servan-Schreiber. Die 
vond dat je eenzame mensen in plaats 
van Prozac beter een hond kunt voor-
schrijven. Dat is gezonder, goedkoper 
en een meer structurele oplossing voor 
alle problemen die eenzaamheid met 
zich mee kan brengen.”  
 
Bij het opzetten van OOPOEH kreeg 
Brouwer hulp van de Stichting DOEN. 
“Uiteraard waren er hobbels, maar de 
grootste hindernis is toch wel het berei-
ken van geïsoleerde ouderen. Om met 
hen in contact te komen was ik gro-
tendeels afhankelijk van welzijnsinstel-
lingen waarbij deze ouderen al bekend 
waren. Dat was een grote klus. Deze in-
stellingen zijn zelf heel druk waardoor 
wij – te – veel geduld moesten hebben. 
Hierdoor werd ik gedwongen om op 
een creatieve manier ouderen te be-
reiken, bijvoorbeeld via hun kinderen, 
huisarts, fysiotherapeut of door middel 

van speeddates met de huisdieren uit 
hun buurt. Wij zijn nog altijd naarstig 
op zoek naar nieuwe manieren om  
– geïsoleerde – ouderen te bereiken. 
Tips zijn altijd meer dan welkom!” 
Een maatje vinden voor een huisdier 
bleek arbeidsintensiever dan Sofie 
Brouwer vooraf dacht. “Dat komt omdat 
wij echt maatwerk leveren. We zoeken 
per OOPOEH naar het meest geschikte 
huisdier en daar gaat flink wat tijd in 
zitten. Het is alsof we elke keer weer 
opnieuw op zoek gaan naar de ‘ware’. 
De aankomende twee jaar reist Stich-
ting OOPOEH alle provincies af om 
kennis te maken met zoveel mogelijk 
ouderen en hen uit te nodigen ook 
OOPOEH te worden. Zo organiseren 
we bijvoorbeeld op 6 juli een kennis-
makingsbijeenkomst voor ouderen in 
Utrecht. De ‘Dogwalk’ – een catwalk 
waar honden en baasjes uit de buurt 
worden voorgesteld aan de lokale ou-
deren – wordt dan gepresenteerd door 
50PLUS-fractieleider Henk Krol.”     
 

Sofie Brouwer herinnert zich de aller-
eerste match van de Stichting OOPOEH 
nog erg goed. “Die was voor mevrouw 
Deketh, een ontzettend energieke 
vrouw van 97 jaar oud. Tijdens één van 
mijn eerste presentaties in een woon- 
en zorgcentrum kwam zij naar mij toe-

gelopen. Ze vroeg of zij ook nog mee 
mocht doen. Ik was stomverbaasd dat 
iemand op die leeftijd nog volop actief 
was. Haar man en veel van haar vrien-
den leefden niet meer. Ook haar hondje 
Flappie, waarmee zij ooit in een heerlijk 
landelijke omgeving woonde, was er 
niet meer. Haar mooie woning had 
plaats gemaakt voor een klein kamertje 
in een zorgcentrum. Dat alles was voor 
mevrouw Deketh echter geen reden 
om bij de pakken neer te zitten. Ze 

nam het initiatief om met mij op zoek 
te gaan naar haar ideale maatje in de 
vorm van een hond. Voor nieuw gezel-
schap én de broodnodige wandeling, 
die ze liever niet alleen wilde maken.  
Vrij snel had ik haar gekoppeld aan een 
heel lief hondje. ‘Orus is in hondenjaren 

net zo oud als ik’, grapt ze altijd. 
Ze laat hem drie keer per dag 
uit in het park en verheugt zich 
elke keer weer op zijn komst. 
Voor mij is zij een grote inspi-
ratiebron: leeftijd en gebreken 

doen er niet toe, je moet zoveel moge-
lijk uit het leven halen en dat doet zij. 
Door mevrouw Deketh zag ik ineens 
dat het idee van OOPOEH echt werkt. 
Toen ik ook van het baasje hoorde dat 
het een perfecte match was, heb ik een 
dansje gemaakt van blijdschap. Ik wist 
toen: dit moet ik in heel Nederland in-
troduceren!” 
 
Meer informatie op www.oopoeh.nl of 
via telefoon (020) 78 53 745 
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OOPOEH, zes letters die 
staan voor ‘Opa’s en Oma’s 
Passen Op Een Huisdier’. 
De Stichting OOPOEH 
stimuleert ouderen zich in 
te zetten als maatje voor 
huisdieren.

Gezellig passen 
op een huisdier 

‘We zoeken steeds 
naar de ware’ 

‘Brandy weet precies hoe en waar’ 
Baasje Anita: “Ik heb een Griekse vondeling bij 
mij wonen. Ze heet Brandy en is drie jaar. Ze is 
lief, sociaal, rustig, vrolijk en af en toe een beetje 
bang voor andere honden. Er waren eigenlijk geen 
aanpassingsproblemen, ze gaat zelfs netjes mee 
naar mijn werk. Ik zocht een oppas die incidenteel 
kon oppassen. Ik vond mevrouw Knijnenburg-
Beurskens. Zowel Brandy als ik zijn erg blij met haar. 
Toen we gematcht werden, bleek dat mevrouw 
Knijnenburg-Beurskens schuin bij ons aan de over-
kant woont. Beter kun je het niet hebben! Brandy 
gaat nu meestal één keer in de twee weken op een 
zondag op bezoek en ze hebben het geweldig met 
elkaar!” 
 
OOPOEH Knijnenburg-Beurskens: “Het is echt een su-
permatch! Brandy komt één keer in de twee weken, 
maar ze mag ook vaker komen hoor. Ik ben flexibel 
als een andere dag nodig zou zijn. Ik wou dat het 

mijn hondje was, wat een leuk beest! Ik ben zo 
ontzettend blij dat ik hier aan begonnen ben. Wan-
neer Anita haar brengt en ze de lift uit stapt, rent ze 
meteen naar de goede deur. Brandy weet precies 
hoe, wat en waar. Ze komt begin van de middag 
en wordt in de avond weer opgehaald. We hebben 
een ritueel: zodra ze binnen is, eerst zitten en dan 
een brokje. Vervolgens ga ik op de bank zitten en 
legt ze haar hoofd op mijn schoen om een slaapje 
te doen. We gaan natuurlijk ook wandelen en de 
buurt denkt dan dat ik zelf weer een hond heb aan-
geschaft. Dan leg ik uit dat ik een oppasoma ben en 
iedereen reageert enthousiast. De hele buurt vindt 
het een goed initiatief en ik ook! Brandy voelt soms 
als mijn eigen hondje, zo goed voelt het. Ik heb 
vorig jaar mijn eigen hond in moeten laten slapen. 
Ik was zo verdrietig. Het is geweldig om nu af en 
toe weer een hondje over de vloer te hebben. Het 
is echt een moppie, hoe ze rondloopt, zo blij. En ik 
ben ook blij!” 

Enquête: Zo zie ik de zorg  
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Tweede Kamer 
Dagelijks zijn Tweede Kamerleden Henk Krol en Norbert Klein en hun 
medewerkers in de weer om de standpunten van 50PLUS in debatten 
en bij de besluitvorming over het voetlicht te brengen. 

 
Kantoor 
Op het partijkantoor in Best zijn de afgelopen 
maanden duizenden nieuwe leden ingeschreven. 
De medewerkers van het partijbureau leidden 
alles administratief in goede banen.
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Betrokken leden 
Nieuwe leden hebben invloed op de besluiten binnen 
de partij, benadrukt HEiN STULEmEiJER, voorzitter 
van 50PLUS Noord-Holland. “Zij kunnen meepraten 
met de discussies die gaande zijn.” 

 
“In dit artikel willen wij u via een sa-
menvatting van ons activiteitenplan 
inzicht geven in onze organisatie in 
Noord-Holland. Ons activiteitenplan zal 
aan de ledenvergadering worden aan-
geboden.  
 
Nieuwe leden ontvangen een wel-
komstbrief met de tekst: ‘Het bestuur 
van 50PLUS dankt u voor uw aan-
melding. Wij hopen dat we als jonge, 
nieuwe partij aan uw verwachtingen 
zullen voldoen. U hebt daar vanaf nu 
alle invloed op, want vanaf vandaag 
heeft u recht om als lid mee te praten 
met de discussies die binnen onze partij 

gaande zijn. U hebt voortaan stemrecht bij elke vergadering van 50PLUS en 
op het congres. Met uw lidmaatschap steunt u ons werk. 50PLUS is voortdu-
rend actief om de belangen van onze leden zo optimaal mogelijk te beharti-
gen.’ Het bestuur van de afdeling Noord-Holland wil inhoud geven aan deze 
woorden door onze partij te versterken en de leden daarbij zo goed mogelijk 
te betrekken.

Eén keer per jaar wordt er in het najaar een provinciale ledenvergadering 
gehouden. Zo nodig wordt een extra vergadering georganiseerd. Leden 
worden per e-mail of brief uitgenodigd.

De groei van het aantal leden was in 2012 sterk: circa 12,5 procent per 
maand. Het afdelingsbestuur besloot om die reden geen provinciale leden-
werfactie te houden. Wel willen wij de contacten met onze leden onder-
houden, onder meer door het houden van ‘koffiebijeenkomsten’. Daarnaast 
willen we u op de hoogte houden van ontwikkelingen, zowel door deze 
provinciale bijdrage in de landelijke 50PLUS Krant, de landelijke website, 
onze eigen website en incidenteel een nieuwsbrief die digitaal zal worden 
verspreid.

Deelname aan verkiezingen wordt veelal ervaren als een motiverende acti-
viteit voor een politieke partij. Daarom zal het organiseren van verkiezings-
campagnes een belangrijke taak zijn van ons bestuur. Gelet op besluitvor-
ming op de (landelijke) algemene ledenvergadering zullen deze campagnes 
betrekking hebben op Europese en provinciale verkiezingen. Het bestuur wil 
bevorderen dat de leden bij volgende verkiezingen worden betrokken bij de 
praktische onderdelen van de campagne.

Het afdelingsbestuur streeft naar goede contacten met de andere bestuur-
lijke niveaus in de partij. Om te komen tot een goede afstemming binnen het 
afdelingsbestuur in Noord-Holland zullen zo vaak als nodig is bestuursver-
gaderingen worden gehouden. Het afdelingsbestuur wordt gevormd door 
voorzitter Hein Stulemeijer, secretaris Johan van der Tuin en penningmeester 
Stefano Erba. Op onze website kunt u lezen hoe u persoonlijk met ons in 
contact kunt komen.” 
  
Zie www.50plusnoordholland.nl 
 

Word lid van 50PLUS! 
• Vul de bon op pagina 16 in 

• Of ga naar www.50pluspartij.nl 

• Of mail naar ledenadmin@50pluspartij.nl

noord-Holland

Hein Stulemeijer

Algemene ledenvergadering 
Op 6 april kwamen 350 betrokken 50PLUS-
leden naar de algemene ledenvergadering 
in de Jaarbeurs in Utrecht om met elkaar te 
praten over hun politieke partij. 
(Foto’s: Geert van Tol) 
 



Tegen invoering Belgisch 
wegenvignet
“Onze zuiderbuur België overweegt 
een wegenvignet in te voeren. Het is 
geen nieuw plan: het speelt al sinds 
2007. Het vignet zou zestig euro per 
jaar gaan kosten. Voor de bewoners 
van Zeeuws-Vlaanderen is zo’n vignet 
een ramp. Aan de zuidkant moeten de 
Zeeuws-Vlamingen gaan betalen voor 
een vignet om hun regio te verlaten 
en aan de noordzijde wordt de vrij-
heid van gaan en staan beperkt door 
de tol van de Westerscheldetunnel. 
Op deze wijze worden bewoners van 
Zeeuws-Vlaanderen altijd op kosten 
gejaagd; er is voor hen immers geen 
andere weg. 50PLUS Zeeland vindt 
het onacceptabel en vindt dat de 
Provinciale Staten van Zeeland hier 
krachtig bezwaar tegen moet aante-
kenen bij de zuiderburen. De minister 
van Verkeer en Waterstaat moet di-
rect met België in gesprek gaan om 
de invoering tegen te gaan. In een 
verenigd Europa moet het toch niet 
mogelijk zijn dat ieder land zo zijn 
eigen regeltjes maakt waarvan grote 
groepen mensen de dupe worden. 
Het enige alternatief voor Zeeuws-
Vlaanderen is het tolvrij maken van de 
Westerscheldetunnel. 50PLUS Zeeland 
is daar groot voorstander van: de Wes-

terscheldetunnel is een onderdeel van 
het Nederlandse wegennet en ner-
gens in ons land wordt er tol geheven, 
dus ook niet in Zeeland.”
Willem Willemse, voorzitter

Vrees voor de veiligheid
“Steeds meer politiebureaus worden 
gesloten in Zeeland. Van 2014 tot 
en met 2015 worden zelfs grotere 
bureaus gesloten. De aanrijtijden bij 
calamiteiten zijn nu al vaak 20 tot 25 
minuten. In Tholen gaat het bureau 
per 2015 dicht. De surveillance moet 
dan uit Bergen op Zoom komen. 
50PLUS Zeeland vindt dat niet aan-
vaardbaar. Kleinere bureaus moeten 
open worden gehouden en er moet 

meer politie op straat te zien zijn. Dat 
verhoogt het gevoel van veiligheid. 
Het tegenovergestelde gebeurt nu: 
politiebureaus worden gesloten of 
samengevoegd. In het weekend  
– wanneer er extra inzet in de uit-
gaansgebieden moet zijn – is er totaal 
geen dekking op het platteland. De 
burgers voelen zich hierdoor in de 
nachtelijke uren onveilig. Overvallen, 
inbraken en berovingen – veelal met 

geweld – op ouderen nemen toe. 
De wijkagent moet weer een plaats 
krijgen in de samenleving als een ver-
trouwd gezicht en als aanspreekpunt 
in wijk of dorp. 50PLUS Zeeland is van 
mening dat de politie moet terugkeren 
naar de kerntaken – het beschermen 
van de burgers – en de dienstverlening 
op een hoger peil moet brengen. Het 
leven in een uitgestrekte provincie als 
Zeeland behoeft een andere aanpak: 
hier kan niet worden gecentraliseerd, 

Zeeuwse thema’s 
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Zeeland 

De voorzitter, penningmeester en secretaris van 
50PLUS Zeeland laten ieder hun licht schijnen over 
een thema dat in de provincie Zeeland leeft. 
 

“De Friese schaal. Nee, niet de schaal 
die Cambuur kreeg uitgereikt vanwe-
ge het behaalde kampioenschap en 
de promotie naar de eredivisie...

De typische plattelandsgemeente 
Littenseradiel heeft – nu herindeling 
en opschaling nog niet heeft plaats-
gevonden – elfduizend inwoners 
verdeeld over 29 dorpen en 25 buurt-
schappen. 24 dorpen hebben minder 
dan vijfhonderd inwoners en vijf zelfs 
minder dan honderd.
Heerenveen – als sportstad, schaats-
mekka, de thuisbasis van Epke en 
van SC Heerenveen – heeft nog geen 
dertigduizend inwoners en de provin-
ciehoofdstad minder dan honderddui-
zend. In de provincie Friesland woont 
tweederde van de 630.000 inwoners 
in een dorp: 348 dorpen van minder 
dan 1500 inwoners, waarvan twee-
honderd dorpen zelfs minder dan 
vijfhonderd inwoners.

Er is geen dorpenmonitor van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau no-
dig om een beeld te krijgen van het 
leven in een plattelandsprovincie: 
rust, ruimte, betrokkenheid, boeren 
als beste landschapsbeheerders, ver-
enigingsleven met veel actieve vrijwil-
ligers, vrij voelen en één zijn met de 
omgeving. Dorpshuizen en multifunc-
tionele centra als ontmoetingsplaats, 
voorzieningencentra en oefenplekken 
voor onder meer muziek en toneel. In 
de verenigingen voor dorpsbelang is 
de betrokkenheid bij lokaal relevante 
politieke maatschappelijke onderwer-
pen zeer groot.

De Friese schaal is van invloed op de 
leefbaarheid en het voorzieningenni-
veau. Het platteland heeft een aantrek-
kelijke woon- en leefomgeving, maar 
is kwetsbaar als het gaat om bijvoor-
beeld werkgelegenheid, winkels, scho-
len, zorg en openbaar vervoer. Schaal-

vergroting bij gemeenten, scholen, 
ziekenhuizen en woningbouwcorpo-
raties en een terugtredende overheid 
vragen om een plattelandsaanpak. Het 
Friese platteland en elk ander platte-
landsgebied ‘de westerse maat nemen’ 
gaat dan niet op.

Het platteland is electoraal misschien 
minder interessant omdat er minder 
kiezers zijn, maar verdient het om in 
beeld te zijn en wel degelijk meer dan 
tot nu toe het geval is.

Criteria voor de omvang van basis-
scholen, regelingen voor openbaar 
vervoer, aanleg van wegen, organi-
satie van zorg, inzet van politie, de 
omvang van gemeenten en subsidie-
verstrekkingen dienen in dunbevolkte 
gebieden anders te zijn dan in dicht-

bevolkte gebieden. Waar opschaling 
noodzakelijk of wenselijk is, dient men 
kleinschaligheid niet uit het oog te 
verliezen.  

Een groot deel van de huidige en toe-
komstige 50-plussers woont en leeft 
ook in een kleinschalige omgeving. Er 
zijn overeenkomsten tussen de Friese 
schaal en de schaal van veel ouderen, 
ongeacht of ze in de stad wonen of 
op het platteland. Voor ouderen geldt 
dat zorg en voorzieningen ook bin-
nen bereik moeten zijn, dat aandacht 
en betrokkenheid het winnen van 
bureaucratie, dat ze binnen hun con-
text behandeld en benaderd worden 
en serieus worden genomen. Wat dat 
betreft geldt het recht op de Friese 
schaal voor ons allemaal.” 
 
Zie ook www.50plusfriesland.nl 

Het Friese platteland en elk ander plattelandsge-
bied ‘de westerse maat nemen’ gaat niet op, stelt 
JAN WATERLANDER, voorzitter van 50PLUS Fries-
land. “De Friese schaal is van invloed op leefbaar-
heid en voorzieningenniveau. Het recht op de Friese 
schaal geldt voor ons allemaal.” 

   Fryslân

 

De Friese schaal 

Voorzitter jan Waterlander 

Het platteland is kwetsbaar als het gaat om 
openbaar vervoer

Het tolplein bij de Westerscheldetunnel 
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hier is de regioagent, of zoals vroeger 
de veldwachter, meer op zijn plaats.”
Dave Siebrecht, penningmeester

Donkere wolken boven 
gezondheidszorg
“In het blauwgroene Zeeland pak-
ken donkere wolken samen boven 
de Zeeuwse gezondheidszorg. Na de 
fusie van de Zeeuwse ziekenhuizen 
boven de Westerschelde zijn er op het 
moment alleen maar verliezers. Het 
ziekenhuis in Vlissingen wordt lang-
zaam ontmanteld en in het ziekenhuis 
in Zierikzee wordt de afdeling onco-
logie waarschijnlijk gesloten. Het Ad-
miraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes 
functioneert slecht. Specialisten rol-
len over elkaar heen, met het gevolg 
dat de cardiologie onder toezicht is 
geplaatst en patiënten uitwijken naar 
Terneuzen, Antwerpen of elders bui-
ten de provincie. Veel patiënten moe-
ten voor een behandeling kilometers 
rijden en met name ouderen zonder 
eigen vervoer zijn aangewezen op 
het openbaar vervoer, waardoor soms 
reistijden worden gehaald van meer 
dan vier uur. Of ze zijn afhankelijk 
van burenvervoer. 50PLUS Zeeland 
vindt dat er minimaal een zieken-
huis op Walcheren, Zuid-Beveland, 
Schouwen-Duiveland en op Zeeuws-
Vlaanderen moet zijn. Veelal is er een 
ziekenhuis op tachtig- tot honderd-
duizend inwoners. Zeeland heeft 
380.000 inwoners en ruim 1,3 miljoen 
toeristische overnachtingen. Goede 
en bereikbare gezondheidszorg is 
onontbeerlijk om Zeeland leefbaar te 
houden.”
Arend van der Kolk, secretaris
 
 



“De politieke partij 50PLUS kent dit jaar 
een zeer explosieve groei. Niet alleen in 
zetels volgens de opiniepeilingen, maar 
vooral ook in leden. Deze groei is geluk-
kig ook te zien in het aantal Flevolandse 
leden. Verheugend is dat veel leden 
aangeven actief te willen bijdragen aan 
het succes van 50PLUS. Hier toont de 
Flevolander weer zijn ‘pioniersmenta-
liteit’ om de uitdaging aan te gaan iets 
moois op te bouwen. Het bestuur van 
de afdeling Flevoland kan deze steun 
goed gebruiken. Wij willen namelijk 
graag versterking voor het bestuur 

van de afdeling en het vormen van lo-
kale en regionale werkgroepen. 
 
50PLUS landelijk heeft na veel discussie 
en het afwegen van voor- en nadelen 
definitief besloten om in 2014 niet deel 
te nemen aan de gemeenteraadsver-
kiezingen. Deze moeilijke beslissing is 
vooral gebaseerd op de korte tijd die 
er nog is om voldoende kandidaten te 
kunnen scholen. In bijna alle gemeen-
ten zijn lokale partijen die in hun pro-
gramma veel overeenkomsten hebben 
met het 50PLUS-programma. Daarom 
geeft het landelijk bestuur van 50PLUS 
aan haar leden het volgende advies 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
2014: Stem lokaal! Het staat ieder lid 
van 50PLUS vrij om ook lid te worden 
van een lokale partij.
Na de zomervakantie zal 50PLUS Fle-
voland u uitnodigen voor een ledenbij-
eenkomst. In deze bijeenkomst willen 

wij het contact met u versterken en 
gezamenlijk werken aan een sterke 
structuur voor de afdeling Flevo-
land. Wij willen u actief betrekken 
bij 50PLUS Flevoland. Wij, het afde-
lingsbestuur, hebben ideeën, maar 
zijn ook en vooral geïnteresseerd in 
uw ideeën. Wacht niet tot de leden-
bijeenkomst om u voor te dragen en 
ons te informeren over uw suggesties, 
voorstellen en ideeën. Aarzel niet, 
stuur nu reeds uw voorstellen naar 
voorzitter@50plusflevoland.nl. Wij 
zullen uw voorstellen dan agenderen 
voor de ledenbijeenkomst en met 
sommige van uw voorstellen kunnen 
of moeten wij misschien al onmiddel-
lijk aan de slag. 
 
Afhankelijk van de agenda hebben 
wij ook sprekers bereid gevonden om 
ons tijdens de bijeenkomst te infor-
meren over een paar interessante on-
derwerpen. Mogelijk verdienen deze 
onderwerpen wel zoveel aandacht 
dat er spoedig meer ledenbijeenkom-
sten gepland moeten worden.” 
 
Zie ook www.50plusflevoland.nl 

“Inwoners in het noordoosten van Gro-
ningen worden al jaren geplaagd door 
aardbevingen als gevolg van gaswin-
ning. Recent nog zo ernstig dat sommi-
ge bewoners niet meer rustig kunnen 
slapen. Er is een gerede kans dat de 
aardschokken nog ernstiger worden bij 
onverdroten voortzetting van winning 
van gas. 50PLUS Groningen heeft Twee-
de Kamerlid Norbert Klein een flinke 
motie meegegeven waarin het primair 
om de veiligheid voor de mensen in de 
provincie gaat.  
 
50PLUS Groningen vindt dat de Gas-
unie zijn hofleverancier (de NAM) moet 
ondersteunen om gezamenlijk de gas-
winning in de provincie op een meer 
verantwoorde manier te exploiteren. 
Gasunie tijdelijk iets meer en NAM 
iets minder. Zorg voor een geleidelijke 
aanvoer gedurende het hele jaar en 
gebruik kleinere, lege gasvelden die 
minder gevoelig zijn voor bevingen als 
buffer. 50PLUS Groningen vindt dat ook 
Gasunie versneld moet gaan investeren 
in de provincie Groningen. Wij vinden 
dat de Staat, de NAM en de Gasunie 
hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen. De Staat moet een waarborg-
fonds oprichten dat gericht is op het 
vergoeden van de schades aan infra-
structuur en waterhuishouding die zijn 
ontstaan – of dreigen te ontstaan – door 
de aardgaswinning. Voor nieuwbouw in 
het gaswingebied zal er tevens subsidie 
moeten worden verleend om verplicht 
aangepaste funderingen en bouwtech-
nische constructies aan te brengen 

om wonen in dit gebied weer veilig te 
maken.  
De NAM zal moeten zorgen voor een 
goede schadeafhandeling van alle 
geleden of nog te lijden schades aan 
huizen en gebouwen. Schades zullen 
moeten worden verholpen door erken-
de bedrijven, óók als herstel niet meer 
mogelijk is en men moet overgaan op 
nieuwbouw. Alle gevallen zullen de 
mogelijkheid moeten hebben op een 
rechtvaardige afhandeling, ook in scha-
degevallen die in het verleden niet zijn 
gehonoreerd. De bewijslast moet bij de 
NAM liggen. De NAM moet aantonen 
dat de schades niet zijn ontstaan door 
de gaswinning wil zij niet aansprakelijk 
zijn. 
 
50PLUS Groningen vindt dat er snel in-
gespeeld dient te worden op het meer 
importeren van Russisch gas. Dit gas 
moet geschikt worden gemaakt voor 
de Nederlandse markt. Er moet een fa-
briek worden gebouwd waar men stik-
stof kan vervaardigen. Deze stof moet 
worden toegevoegd om het Russische 
gas voor deze markt geschikt te maken. 
Stikstof kan ook in andere industrieën 
worden gebruikt. Er moeten meer 
mengstations worden gebouwd. 
 
50PLUS Groningen vindt ook dat de 
aardgaspijpleidingen van de Gasunie 
in het gaswingebied van Groningen 
extra moeten worden gecontroleerd. 
Gasleidingen, hoogspanningsleidingen 
en transportleidingen voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen van NAM of andere 

instanties moeten zoveel mogelijk bui-
ten het risicogebied worden gelegd. 
Reeds in het gebied liggende gevaarlij-
ke leidingen moeten worden omgelegd 
naar minder risicovolle gebieden. 
 
50PLUS Groningen is van mening dat 
er door Gasunie meer zoutcavernes 
geschikt moeten worden gemaakt voor 

opslag van stikstof of gas. In samen-
werking met NAM moeten er grotere 
gasbuffers worden aangelegd. Samen-
gevat: 50PLUS Groningen wil werkgele-
genheid, leefbaarheid en veiligheid in 
de provincie Groningen.” 
 
Zie ook www.50plusgroningen.nl 

               ‘Ideeën en 
voorstellen zijn welkom’  

 50plus KrANT11
Flevoland 

De afdeling Flevoland wil het bestuur versterken en lo-
kale en regionale werkgroepen vormen. De afdeling stelt 
zich open voor ideeën en voorstellen van leden. “Wacht 
met suggesties niet tot de ledenbijeenkomst, maar mail 
ze me direct”, zegt voorzitter FRiTS VAN DER PLUiJm.  

Frits van der Pluijm

Inwoners in het noordoosten van de provincie Groningen 
worden geteisterd door aardbevingen als gevolg van 
aardgaswinning. “De Staat, de NAM en de Gasunie moe-
ten hun verantwoordelijkheid nemen”, benadrukt TiNUS 
HARmS, vicevoorzitter van 50PLUS Groningen.  

   Groningen 
 
 

Gaswinning in Groningen 
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Gevolgen 
“Inmiddels worden er in het gebied van de aardbevingen amper meer 
woningen verkocht of gebouwd. Opties worden teruggenomen, afspra-
ken voor bezichtigingen worden geannuleerd, zodat de verkopende par-
tij geen kant meer op kan. Banken maken het zittende bewoners moeilijk 
om aanvullende hypotheken te krijgen, voor verbouwing om de woning 
te herstellen en beter op verkoopniveau te krijgen. Eén van de wensen/
eisen is dat er een regeling komt om gedupeerden te compenseren.  
Steeds meer inwoners kampen met angsten voor een volgende beving. 
De gemeente Loppersum heeft de ernst van de situatie nog eens onder-
streept door haar burgers te informeren over wat te doen bij een beving. 
De inhoud van het pamflet past heel goed bij overheidsinformatie in 
oorlogstijd. De gemeente heeft daarentegen nog geen stelling genomen 
tegen het ministerie of de NAM en beperkt zich in haar rol van ‘onrust-
brenger’. Een dergelijk optreden maakt dat het dreigingsgevoel wordt 
vergroot.” 
Geertje Karstens, penningmeester in spe van 50PLuS Groningen 
en lid van de Groninger Bodem Beweging

Gas affakelen 

Voorzitter jan Waterlander 
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Er waren eens… twee taalkundigen en 
literatuurwetenschappers die wereldbe-
roemd werden met het vastleggen van 
sprookjes. De broers Jacob en Wilhelm 
Grimm hielden zich begin negentiende 
eeuw als één van de eersten bezig met 
onderzoek naar volksverhalen. Zij richt-
ten zich vrijwel geheel op de bekendste 
genres: sprookjes en sagen. De verhalen 
die tot die tijd mondeling werden over-
geleverd, stelden zij voor het eerst op 
schrift. In 1812 en 1815 publiceerden 
Jacob en Wilhelm de twee delen van hun 
Kinder- und Hausmärchen, met in totaal 
156 sprookjes. De broers putten bij het 
bijeenbrengen van de vertellingen uit 
mondelinge overlevering en schriftelijke 
bronnen. Ze legden hun oor te luister bij 
het volk en schreven vervolgens niet al-
leen op wat ze hoorden, ze gaven de ver-
halen ook een eigen stijl en toon mee. De 
Grimm-versies van sprookjes als Hans en 
Grietje, Assepoester, Roodkapje, Sneeuw-
witje, Doornroosje, Raponsje en Vrouw 
Holle werden over de hele wereld ge-
waardeerd. Daarnaast schreven de broers 
historische sagen op die gebaseerd zijn 
op plaatsen en personen die werkelijk 
hebben bestaan, zoals De Rattenvanger 
van Hamelen, De Dom in Keulen en De 
Muizentoren van Bingen. In hun vader-
land Duitsland wordt op verschillende 

plekken gevierd dat het tweehonderd 
jaar geleden is dat de eerste Kinder- und 
Hausmärchen van Jacob en Wilhelm 
Grimm het licht zagen. Met de sprookjes 
leverden de broers een grote bijdrage 
aan de Duitse culturele geschiedenis en 
zelfs aan de wereldcultuur. De sprookjes 
van Grimm werden meteen geliefd en 
zijn dat tot op de dag van vandaag nog 
steeds. 
 
Jacob Grimm werd op 4 januari 1785 
geboren in Hanau, een stadje onder de 
rook van Frankfurt. Ruim een jaar later 
kwam Wilhelm ter wereld, op 24 februari 
1786. Hun geboortestad is trots op het 
beroemde schrijversduo: midden op het 
marktplein van Hanau staat een levens-
groot standbeeld van de twee mannen, 
de één zittend met een dik boekwerk op 
zijn schoot, de ander staand en meekij-
kend in het verhalenboek. Het geboorte-
huis van de sprookjesvertellers is helaas 
niet meer te bezoeken, dat werd in 1945 
door bommen vernietigd. Hanau viert het 
jubileum van zijn bekende oud-inwoners 
met de Märchenfestspiele, een idyllisch 
sprookjesfestival met op de achtergrond 
kasteel Philippsruhe. Hanau is ook de 
startplaats van de zeshonderd kilometer 
lange Märchenstrasse, een sprookjesroute 
die langs de plaatsen leidt waar de ge-

broeders Grimm woonden en werkten. 
De tocht voert naar Steinau, waar de 
Grimms opgroeiden, naar Marburg, waar 
ze studeerden, en naar Kassel. Onderweg 
passeert men het Sneeuwwitjedorp Bad 
Wildungen-Bergfreiheit, het Roodkap-
jeland tussen Alsfeld en Fritzlar en de 
Vrouw-Holle-poel op de Hohe Meissner. 
In Kassel woonden en werkten Jacob en 
Wilhelm ruim dertig jaar. Ze waren er 

bibliothecaris in de Hessische Landesbi-
bliotheek. Juist in die stad verzamelden, 
documenteerden en bewerkten zij hun 
beroemd geworden sprookjes en sagen. 
Geen wonder dat in Kassel sinds 1972 het 
officiële Grimm-museum gevestigd is, in 
het slot Bellevue. In het museum worden 
permanent meubels, schilderijen en ge-
bruiksvoorwerpen uit het leven van de 
broers tentoongesteld. Speciaal voor het 

Twee eeuwen  ‘Er was eens…’ 
De sprookjes van Grimm vieren dit jaar hun 
tweehonderdste verjaardag. De vertellingen van 
de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm zijn 
wereldberoemd. In hun geboorteland Duitsland 
staan langs de zeshonderd kilometer lange 
Märchenstrasse allerlei speciale feestelijkheden 
op het programma.  

De gebroeders Grimm in brons, op de Markt in Hanau 
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Openluchtspel van De Rattenvanger van Hamelen 
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Grimm-evenementen 
In het Grimm-jubileumjaar 2013 
worden in Duitsland diverse speciale 
activiteiten georganiseerd. Een compleet 
overzicht van alle evenementen staat 
op www.grimm2013.de.  
 
Hanau 
Tot en met 21 juli worden in Hanau de Brüder Grimm-
Märchenfestspiele georganiseerd. Tijdens dit op 
één-na-grootste openluchtfestival van de deelstaat 
Hessen worden sprookjes van de gebroeders Grimm 
opgevoerd in het amfitheater van Hanau, met op de 
achtergrond het kasteel Philippsruhe en het slotpark. 
Het sprookjesfestival werd voor het eerst in 1985 
gehouden en trok sindsdien meer dan een miljoen 
bezoekers.  
Meer informatie op www.maerchenfestspiele-hanau.de 
 
Kassel 
Bij de tentoonstelling Expedition Grimm, die tot en 
met 8 september in de Documenta-hal in Kassel 
wordt gehouden, gaan bezoekers de wereld van de 
sprookjesvertellers in.  
Meer informatie op www.expedition-grimm.de      
 
Tijdens het Gebroeders Grimm-festival wordt op 
de Seebühne in het Schönefeld-park in Kassel een 
sprookje van Grimm als musical opgevoerd. Tijdens 
het evenement, dat van 18 juli tot en met 18 augustus 
wordt gehouden, kunnen bezoekers ook genieten 
van concerten en theateruitvoeringen.  
Meer informatie op www.brueder-grimm-festival.com 
 
In slot Bellevue is het permanente Brüder Grimm-Mu-
seum Kassel gevestigd. Hier is in 2013 een tentoon-
stelling te zien over het leven en de activiteiten van 
de beroemde broers.  
Meer informatie op www.grimms.de  
 
 

Bossen vol sprookjes 
De sprookjes van Grimm zijn allemaal te 
bewonderen in Europa-Park. In dit Duitse 
attractiepark knabbelen Hans en Grietje 
aan het snoephuis van de heks, hebben de 
Kikkerkoning en Vrouw Holle hun eigen 
onderkomen en woont Doornroosje in een 
riant slot. In de interactieve bibliotheek van 
de gebroeders Grimm kunnen bezoekers 
zien en beleven hoe het tweetal de vertel-
lingen verzamelde. Ter gelegenheid van 
tweehonderd jaar sprookjes van Grimm 
werd het Sprookjesbos van Europa-Park 
vernieuwd en uitgebreid: ook Raponsje, 
Dokter Alwetend en de Gouden Gans heb-
ben vanaf nu hun thuis gevonden in het 
Grimm-bos in het Zwarte Woud.  
Meer informatie op www.europapark.de 
 

De gebroeders Grimm zijn ook ruim verte-
genwoordigd in het Sprookjesbos van de 
Efteling in Kaatsheuvel. Roodkapje – oor-
spronkelijk geschreven door de Fransman 
Charles Perrault, maar door de Grimms 
herschreven met een positieve afloop –, 
Assepoester, Doornroosje, Hans en Grietje, 
Sneeuwwitje, Vrouw Holle, Repelsteeltje, 
De Kikkerkoning, Raponsje, De Wolf en de 
Zeven Geitjes, Tafeltje dek je, Ezeltje strek 
je, allemaal sprookjes die in het Efteling-
bos te vinden zijn en die voor het nage-
slacht bewaard zijn door de gebroeders 
Grimm. 
Meer informatie op www.efteling.com 

Twee eeuwen  ‘Er was eens…’ 
jubileumjaar is in de Documenta-hal in Kassel de expo-
sitie Expedition Grimm te bezichtigen, met waardevolle 
manuscripten en persoonlijke bezittingen van Jacob en 
Wilhelm Grimm en werk van hun minder bekende broer 
Ludwig Emil, die schilder was en medeoprichter van de 
eerste kunstenaarskolonie van Europa in Willingshausen.  
 
De Märchenstrasse loopt ook door Hamelen, waar een 
fontein herinnert aan de bekende rattenvanger. Het ver-
haal vertelt dat de stad in 1284 werd geteisterd door tal-
loze ratten. De burgemeester schakelde de rattenvanger 
in, die de beesten al fluitend de stad uit leidde. Toen de 
burgervader de succesvolle rattenverdrijver niet wilde 
betalen voor zijn werk, lokte hij als wraak alle kinderen 
de stad uit en verdween met hen voorgoed Hamelen 
uit. Sprookjes eindigen niet altijd met ‘en ze leefden nog 
lang en gelukkig’. De Duitse sprookjesroute eindigt wel 
voorspoedig: in Bremen, bekend van De Bremer Stads-
muzikanten. Die stad is echter niet het eindstation van 
de gebroeders Grimm zelf, dat is Berlijn. Jacob overleed 
daar op 20 september 1863 en Wilhelm stierf er op 16 
december 1859. De twee broers maakten niet meer mee 
hoe hun belangrijkste werk werd voltooid, het omvang-
rijke Deutsche Wörterbuch. In dat naslagwerk is niet al-
leen te lezen wat woorden betekenen, maar ook hoe ze 
zijn ontstaan. In 2013 is het 175 jaar geleden dat Jacob 
en Wilhelm met het lexicon zijn begonnen. De gebroe-
ders Grimm zijn naast elkaar begraven, in een eregraf op 
het Alte St. Matthäus-kerkhof in Berlijn-Schöneberg.  
 
Tekst: Adri van Esch 
 
 
 
 

De tentoonstelling Expedition Grimm in de Documenta-hal in Kassel 

Het snoephuisje van de heks in Europa-Park 
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“PvdA-voorzitter Hans Spekman 
mocht in het AD van 27 april vertel-
len wat hij van de huidige situatie in 
ons land vindt. ‘De gemeenschap en 
het collectief zijn in ere hersteld. Da’s 
waardevol’. Dat was de kop en daaron-
der stond dat hij sociaaldemocratische 
waarden koestert en efficiencydenken 
hekelt. Vervolgens natuurlijk een ty-
pisch interview met vragen over zaken 
waarmee – buiten het interne praatge-
doe van de PvdA – eigenlijk niemand 
veel van doen heeft. 
 
Wat betekent ‘de gemeenschap en het 
collectief zijn in ere hersteld’ voor die 
Nederlander die een baantje zoekt en 
de waarde van zijn huis ziet dalen? 
Vangt de gemeenschap dat dan op? 
Wat betekent: ‘We moeten er van af 
dat je met z’n tweeën de volle week 
moet werken voor de hypotheek’? 
Is dat dan verplicht? En wanneer het 
echt wat zou betekenen, wat ga je 

daarvoor dan doen? Wanneer je daar-
bij dan efficiencydenken hekelt, wat 
betekent dat dan voor de manier van 
werken die je in gedachte hebt?  
 
Ondertussen vindt men in het kabinet 
dat de vrouw zich minder (financieel) 
afhankelijk moet maken van de man. 
Nu hebben ze in Den Haag de laatste 
vijfenveertig jaar nooit begrepen wat 
die moeder de vrouw achter het aan-
recht betekende voor het land. Peda-
goge, chef-kok, huisverpleegster, hygi-
eniste, duizend-en-een-nacht spelen, 
verbandjes aanleggen, pijntjes wegkus-
sen, aandacht geven, helpen met huis-
werk… Het was een mengeling van 
activiteiten die op geen enkele school 
werd onderwezen. Daar kwam geen 
cent subsidie aan te pas en de meeste 
kinderen liepen prima in de pas.  
 
En werden we daarna efficiënt? Crè-
ches, Jeugd Gezondheid Zorg, meer 

gedoe en vernieling op straat, ver-
wende en soms onhandelbare jeugd. 
Het wegvallen van al die functies thuis 
had en heeft een groot aantal proble-
men tot gevolg. En bovendien bleek 
deze aanpak belastingtechnisch niet 
efficiënt. Typisch oud politiek denken 
toen de gasbel nog vol was en nie-
mand eraan dacht dat er misschien 
nog wel eens slechtere tijden zouden 
kunnen komen. Maar helaas lees ik in 
het hierboven genoemde interview 
niet veel. Politici hebben nu eenmaal 
korte geheugens; niet onhandig in een 
vak waar zoveel verkeerd gaat. 
Toch moeten er moeilijke problemen 
opgelost en belangrijke besluiten 
genomen worden. Dat het AD daar 
de PvdA niet indringend over onder-
vraagd heeft, is op zich al interessant. 
Is het zo moeilijk dat men zelfs de juis-
te vragen niet weet te stellen? Want 
wat moeten we nu doen? Gaan we dat 
stelletje hoge ambtenbaren en duur 
betaalde externe adviseurs – die het 
kabinet al bij herhaling allerlei domme 
dingen laat doen – nu vragen om 
echte oplossingen bij onze echte pro-
blemen? Hebben ze dan een idee hoe 
Rutte ‘intelligent’ gemaakt moet wor-
den? Kunnen ze dat zo goed doen dat 
iedereen in dit landje weer vol overtui-
ging mee wil gaan doen? En moet dat 

dan op operationeel niveau? Beleid, en 
vooral nu niet zo goed werkend beleid, 
hebben we al in overvloed. De vraag is, 
naast wat we moeten doen, vooral ook 
hoe we het dan gaan doen. Wanneer 
je dat gaat vragen aan diegenen die 
het huidige beleid hebben bedacht, 
vraag je dus tegelijkertijd ook een 
bevestiging dat hun activiteiten tot 
nu toe niet of averechts werken. Dat 
is moeilijk voor de politieke klas. Want 
hoe fout het ook gaat dankzij de coali-
tie, de oppositie in Den Haag heeft ook 
niet veel teweeg gebracht. Dat legt 
logischerwijze een zware verantwoor-
delijkheid op de schouders van een 
nieuwe partij als 50PLUS. Straks vraagt 
men om onze plannen en hoe die uit-
gevoerd moeten worden. Dat wordt 
het moment om echt te laten zien wat 
we kunnen met onze kennis en erva-
ring. Want als ouderenpartij hebben 
we daarvan heel veel voorradig. Nu 
nog besluiten hoe we die voorsprong 
op andere partijen gaan gebruiken.” 
 
Zie ook www.50plusutrecht.nl 

utrecht

Coalitie en oppositie brengen niet veel teweeg, consta-
teert HERmAN TROOST, voorzitter van 50PLUS Utrecht. 
“Dat legt een zware verantwoordelijkheid op de schou-
ders van onze partij. Straks komt het moment om echt te 
laten zien wat we kunnen met onze kennis en ervaring.” 
  

‘Kennis en ervaring   
  geven voorsprong’ 

Herman Troost   

“In november 2011, en recentelijk nog 
bij gelegenheid van de vorming van 
de nieuwe coalitie, is op basis van een 
tweetal amendementen van de fractie 
50PLUS een bedrag van drie miljoen 
euro beschikbaar gesteld om expe-
rimenten op het gebied van de be-
vordering van werkgelegenheid voor 
50-plussers mogelijk te maken. Daar-
mee kunnen op jaarbasis vijfhonderd 
tot duizend langdurig werkloze oude-
ren geheel of gedeeltelijk in betaalde 
banen aan de slag komen. Hoewel 
daarmee de problemen op het gebied 
van de werkloosheid bij lange na niet 
voldoende kunnen worden opgelost, 
is het wel een belangrijke bijdrage van 
de Provincie Limburg om daadwerke-
lijk de oudere werkloze te steunen in 
het vinden van (zinvol) werk. Limburg 

loopt daarmee voorop in vergelijking 
met andere provincies. Ook in onze 
provincie heeft de financiële crisis flink 
toegeslagen. Dagelijks vallen ten ge-
volge van faillissementen ondernemin-
gen om en dat veroorzaakt natuurlijk 
een forse stijging van de werkloosheid, 
ook in Limburg. Die trend wordt in 
ieder geval omgebogen door de initi-
atieven van de fractie 50PLUS in Lim-
burg. Als de regeling aanslaat – en de 
verwachtingen zijn hooggespannen – 
is de principale bereidheid van het pro-
vinciebestuur om hiervoor aanvullen-
de middelen ter beschikking te stellen 
groot, waardoor nog meer 50-plussers 
geheel of gedeeltelijk aan het werk 
kunnen komen. De (subsidie)regeling 
die hiervoor in het leven is geroepen is 
bedoeld om bedrijven en instellingen 

die actief en succesvol 
opereren op het gebied 
van arbeidstoeleiding 
en bemiddeling van 
langdurig werklozen 
een financiële impuls te 
geven. Het subsidiebe-
drag wordt pas definitief 
toegekend op basis van 
het behaalde resultaat 
in termen van gereali-
seerde banen, fulltime of 
parttime. 
 
Naast deze provinciale 
regeling – die bekend 
staat als ‘50PLUS werkt’ – komt 50PLUS 
in de komende maanden met een ini-
tiatiefvoorstel om in de provincie Lim-
burg zogenaamde ‘dienstencheques’ 
te introduceren. Iedere 65-plusser, zelf-
standig wonend of woonachtig in een 
erkend zorgcentrum, zal gebruik kun-
nen maken van zo’n dienstencheque, 
die een waarde heeft van 25 euro. 
Zelf betaalt de oudere daarvoor een 
bedrag van vijf euro. Met zo’n cheque 
kunnen allerlei diensten worden inge-
kocht, bijvoorbeeld op het gebied van 
thuiszorg, hulp bij het onderhoud van 

huis en tuin en wandel- en boodschap-
penservice. 50PLUS Limburg rekent 
het tot haar taak de belangen van onze 
50-plussers in brede zin te behartigen; 
wij staan voor de zaak.” 
 
inlichtingen over de subsidieregeling  
‘50 PLuS werkt’ kunnen worden inge-
wonnen bij projectleider mevrouw  
M. Partouns-Wolfs, Gouvernement van 
Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA 
Maastricht. Telefoon: 06-29477348
 
Zie ook www.50pluslimburg.nl 

Limburg

 
In de provincie Limburg is een bedrag van drie miljoen 
euro beschikbaar gesteld voor experimenten ter bevor-
dering van de werkgelegenheid voor 50-plussers. “Daar-
mee kunnen op jaarbasis zo’n vijfhonderd tot duizend 
langdurig werkloze ouderen aan de slag komen”, zegt 
secretaris ROLF VAN DiJK.  

           ‘Langdurig werkloze 
        weer aan de slag’ 

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht
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“Het bestuur van 50PLUS Overijssel is uitgebreid 
met nieuwe leden. Na een selectie uit meerdere 
kandidaten zijn er uiteindelijk drie personen 
geselecteerd om deel te nemen aan de activitei-
ten van het bestuur en de fractie van 50PLUS in 
Overijssel.  
 
Op 22 april mochten de drie nieuwe leden (aspi-
rant bestuursleden) deelnemen aan de bestuurs- 
en fractievergadering. In deze gescheiden verga-
deringen werden de lopende zaken behandeld 
en zijn de eerste stappen gezet om de vele taken 
die door het bestuur van 50PLUS Overijssel 
moeten worden uitgevoerd aangekondigd en 
bekend gesteld. Het was voor de nieuwe leden 
een bijzondere ervaring omdat deze vergadering 
plaatsvond in het Provinciehuis in Zwolle, het 
hart van de provincie, daar waar het gebeurt. 
Uiteraard werd aan de vergadering ook een 

rondleiding door het gebouw gekoppeld. 
Het is de bedoeling dat de aspirant bestuursle-
den zich vooral met het oprichten en leiden van 
commissies gaan bezighouden, zodat er een 
efficiënte en effectieve structuur komt binnen de 
Overijsselse afdeling van 50PLUS.  
 
Op 15 mei vond de volgende bestuursvergade-
ring plaats. In deze vergadering is bepaald dat er 
drie commissies opgericht worden. Deze com-
missies gaan onder meer regels opstellen voor 
respectievelijk het plakken van de verkiezings- 
affiches, als voorbereiding op nieuwe verkiezin-
gen; het verspreiden van de 50PLUS Krant en 
het bellen/interviewen van 50PLUS-partijleden. 
De twee laatste commissies dienen om de com-
municatie met de huidige partijleden en nieuwe 
leden te onderhouden en te bewerkstelligen. 
Er zullen uiteraard nog meer commissies komen, 
maar er moet nu niet te veel hooi aan de vork 
worden gestoken. De beschikbare menskracht is 
daarvoor momenteel te beperkt. Stap voor stap 
wordt er gezamenlijk gewerkt aan vooral een 
efficiënte structuur binnen 50PLUS Overijssel. 
De bereidheid om het gezamenlijk te realiseren 
is in het bestuur van 50PLUS Overijssel groot.” 
 
Zie ook www.50plusoverijssel.nl
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‘Werken aan efficiënte 
structuur’ 

   Overijssel 

In Overijssel zullen drie commissies 
opgericht worden, vertelt aspirant 
bestuurslid JAmES R. DE BATS. 
“Stap voor stap wordt er gewerkt 
aan een efficiënte structuur binnen 
50PLUS Overijssel.” 

Overijssel brengt krant  
efficiënt aan de man 
 
GErrIT WESTErHOF van de afdeling Overijs-
sel doet een voorstel voor het nuttig inzetten 
van de 50PLUS Krant.
“De 50PLUS Krant is in eerste instantie de informatie-
bron voor de leden. Gebleken is dat ook niet-leden ons 
partijblad waarderen. De 50PLUS Krant is en kan ook 
gebruikt worden voor allerhande promotiedoeleinden. 
Zoals tijdens de 50PlusBeurs in Utrecht, waar wij ook 
een stand hebben. Daarom is door het hoofdbestuur 
besloten tot een oplage die groter is dan het aantal 
leden. De oplage is 36.000 stuks. Wel is het zaak dat 
de 50PLUS Kranten die overblijven goed terecht ko-
men. Overhouden en uiteindelijk bij het oud papier 
afvoeren is geen optie. We kunnen ons geld wel beter 
gebruiken. Over geld gesproken; het op de goede plek 
brengen van de 50PLUS Krant mag slechts minimale 
kosten met zich meebrengen.  
Per kwartaal blijven er na aftrek van de ledenkranten 
en de kranten die voor promotieactiviteiten gebruikt 

worden ongeveer 
17.500 stuks over. Die 
mogen niet verloren 
gaan! Zo heeft de af-
deling Overijssel de 
depothouder in het 
leven geroepen. De de-
pothouder in het model 
Overijssel is een be-
stuurslid. Die ontvangt 
van de drukker een 

evenredig deel van de restkranten. Vervolgens deelt 
de depothouder tijdens de geplande vergaderingen 
de kranten uit aan de overige bestuursleden. Dat is 
eenvoudig omdat de kranten gebundeld zijn in pakjes 
van honderd stuks. Ieder bestuurslid kan er dan zorg 
voor dragen dat de 50PLUS Krant, naar eigen inzicht, 
zo doelgericht mogelijk wordt bezorgd. Voelt u zich als 
afdeling ook aangesproken? Laat het er niet bij zitten!” 
 

“In de provincie Drenthe zijn veel na-
tuurgebieden. De Drentenaren willen 
die graag behouden. Waarom wordt 
er dan toch natuurgebied ‘verwoest’? 
Waarom worden bomen gekapt en 
nostalgische boerderijen gesloopt? 
Het is logisch dat zieke bomen gekapt 
worden, maar er vallen ook gezonde 
bomen ten prooi aan de bijl. Is er zicht 
op dat er voor iedere gekapte boom 
een nieuwe boom wordt geplant? 
Wordt hiervan door de plaatselijke of 
landelijke overheid een register bijge-
houden? Weet u het antwoord? 

Neem bijvoorbeeld Assen, de pro-
vinciehoofdstad van Drenthe. Daar 
zijn door de jaren heen veel oude 
gebouwen gesloopt en moderne ge-
bouwen neergezet. Hierdoor is een 
stukje geschiedenis verloren gegaan. 
In veel gemeenten worden woonwij-
ken of industrieterreinen gebouwd 

waarvoor oude Saksische boerderijen 
of stukken natuur moeten verdwijnen. 
Daarnaast staan in bestaande wijken 
veel woningen te koop en op oude 
en nieuwe industrieterreinen panden 
leeg, met als gevolg verpaupering van 
de wijken en terreinen. Dat moet toch 
anders kunnen!

Ja, dat kan ook anders! Er moet meer 
gekeken worden naar hergebruik. Kijk 
of een gebouw door verbouw of reno-
vatie weer gebruikt kan worden. Denk 
hierbij aan kantoorgebouwen ombou-
wen tot appartementen voor alleen-
staanden, tot seniorenappartementen 
of verzorgingstehuizen. Uiteraard 
moet er ook voldoende parkeergele-
genheid en goed openbaar vervoer 
zijn. Maar dat zou geen probleem 
mogen zijn. Ook kan een bedrijfspand 
omgebouwd worden tot jongeren- 
of ouderensoos. Oude woonwijken 

Net terug uit rügen 
Drenthe

In Sassnitz op het Duitse eiland rügen werd ASTRiD 
WOLDiNGA, voorzitter van de afdeling Drenthe, gecon-
fronteerd met een handtekeningenactie voor het tegen-
gaan van onnodige bomenkap. “We moeten er voor strij-
den dat onze bossen behouden blijven voor onze kinde-
ren en kleinkinderen.” 

met veel leegstand kunnen weer een 
impuls krijgen door ze te verbouwen, 
door te slopen of door nieuwbouw die 
in de omgeving past.

We moeten er met z’n allen voor strij-
den dat onze mooie bossen en natuur-
gebieden voor onze kinderen en klein-
kinderen behouden blijven. Dat kan 
door te laten zien hoe onze generatie 
dat heeft aangepakt. 

50PLUS is een partij met leden die 
hebben meegeholpen aan de weder-

opbouw van Nederland. Een land waar 
men trots op is. Een land dat rijk is aan 
historische gebouwen en natuur. Ook 
de jonge 50-plusser is trots op deze 
nostalgie en op de natuur, en wil die 
niet verloren zien gaan. 50PLUS Dren-
the staat voor een groene provincie. 
We moeten er alles aan doen om het 
groen te ontzien. We willen toch al-
lemaal dat onze geschiedenis en de 
natuur behouden blijven?!” 
 
Zie ook www.50plusdrenthe.nl 
 

Boswachterij Gieten-Borger 
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“We mogen best trots zijn op onze club. 
Wat hadden we 6 april een prachtige 
algemene ledenvergadering. Nog nooit 
was een 50PLUS-congres zo druk be-
zocht. Iedereen heeft zich meer dan 
dubbel ingespannen om alles goed te 
laten verlopen. Natuurlijk ging er ook 
best wat fout. Zo was er verwarring 

bij de presentatie van de jaarcijfers. Er 
werd gevraagd om een kascommissie. 
We zullen de personen die zich daar-
voor hebben aangemeld de jaarstuk-
ken voorzien van de officiële accoun-
tantsverklaring toesturen. Zo is een 
probleem dat een probleem leek netjes 
opgelost. 
Kinderziektes noemen ze dat in de 
auto-industrie als het om een nieuw 
model gaat. Een leerproces heet zo iets 
bij een ‘nagel’nieuwe politieke partij.
 
Heel trots ben ik op de bijna 340 re-
acties op de oproep zich beschikbaar 
te stellen voor een functie binnen of 
namens onze partij en bereid te zijn 
daarvoor een kadercursus te gaan vol-
gen. U begrijpt het vast wel: het wordt 
nog een hele klus om uit die 340 aan-
melders er 25 te kiezen en te selecteren 
die aan de eerste cursus kunnen gaan 

deelnemen. Ik hoop dat de 315 kandi-
daten die het niet worden een grote 
inzet voor 50PLUS zullen blijven geven. 
In ieder geval gaat uw aanmelding niet 
verloren. We hebben mensen nodig 
voor de provinciale besturen, voor 
‘denktank’-ondersteuning van de partij 
en de fractie en voor commissies die 

zich bezighouden met de partij-
ideologie, maar ook met bijvoor-
beeld de diverse verkiezingspro-
gramma’s. Werk genoeg!
 
Er is weer veel aan de hand in 
ons land. De koopkracht van 

ouderen neemt verder af. Daar kunnen 
we niet makkelijk over doen. Daarnaast 
worden de effecten van de wijzingen 
in het beleid rond de AWBZ steeds 
duidelijker. De zorg staat onder druk. 
Bewondering heb ik voor het uithou-
dingsvermogen van onze twee leden 
in de Tweede Kamer. Zij oriënteren zich 
op de zorg tijdens hoorzittingen en 
congressen. Hun inbreng in het debat 
en de besluitvorming staat als een huis. 
De affaire rond staatssecretaris Weekers 
werd door onze volksvertegenwoordi-
gers ook op een voortreffelijke manier 
behandeld. Geen ‘bloedhondenjacht’ 
alleen gericht op het een kopje kleiner 
maken van de man, maar een koele, 
heldere analyse van de feiten. Gevolgd 
door de eis om verbetering, en de con-
clusie dat het goed zou zijn als een an-
dere staatssecretaris het werk zou gaan 
overnemen. Constructief en beschaafd.

 
In nauwelijks een half jaar tijd groeide 
onze partij van ongeveer 2.500 leden 
naar nu ruim twaalfduizend. Een hele 
klus dat allemaal administratief te ver-
werken. Mijn complimenten voor ons 
partijkantoor in Best dat dit allemaal 
goed is verlopen. Al onze leden wens 
ik een fijne zomer toe!” 
 

 

16  50plus KrANT

‘De besluitvorming 
staat als een huis’ 

‘Trots op onze club’  

Colofon 
De 50PLUS Krant is een 
uitgave van 50PLUS

Landelijk secretariaat: 
Postbus 161, 5680 AD Best
Mail: info@50pluspartij.nl 
Tel. 0800 - 52 50 502 (gratis)

www.50pluspartij.nl 

 
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP POLITIEKE PARTIJ 50PLUS
Hierbij meld ik me aan als lid van de politieke partij 50PLUS voor 25 euro per jaar.
 
 
Naam:
 
 
Adres:
 
 
Postcode:     Woonplaats:
 
 
Geboortedatum:     M / V
 
 
Telefoon vast:     Telefoon mobiel:
 
 
E-mail:
 
 

50PLUS laat uw stem krachtig horen in Den Haag! 
Voor 25 euro word ik lid van 50PLUS! 
 

Ik wil actief zijn binnen de partij: Ja / Nee 
 
Ik wil regelmatig informatie ontvangen: Ja / Nee 

 
Handtekening: 

50PLUS PARTIJ
Postbus 161
5680 AD BEST 

      Sturen aan: 

Word lid!
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Er is veel om trots op te zijn, ziet WiLLEm HOLTHUiZEN, 
voorzitter van het hoofdbestuur van 50PLUS. “We hadden 
een prachtig congres, honderden mensen stelden zich 
beschikbaar voor een functie binnen de partij en het 
uithoudingsvermogen van onze Tweede Kamerleden is 
bewonderenswaardig.”

Voorzitter Willem Holthuizen


