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K R A N T

50PLUS gaat 
kader opleiden 
 
Voorzitter van het 
hoofdbestuur Willem 
Holthuizen kondigt aan 
dat 50PLUS aan kader-
vorming gaat doen. 
“We hebben straks 
goed voorbereide 
mensen nodig voor 
plekken in onze bestu-
ren en volksvertegen-
woordigingen.”
 

De verbazing van Henk Krol

    Het advies van  
Jan Nagel
 
Vanaf de zijlijn geeft  
senator Jan Nagel het  
advies om niet mee te 
doen aan de gemeente-

raadsverkiezingen. “We zijn er niet klaar voor  
en we hebben te weinig geld.” 
 

Henk Krol vindt de argumenten die ge-
bruikt worden om aan te tonen dat oude-
ren meer zouden kunnen bijdragen aan de 
financiële crisis stuitend. Dat veertig pro-
cent van het totale vermogen in bezit zou 
zijn van 50-plussers zegt weinig, vindt Krol. 
“Gedurende je leven bouw je – als je geluk 
hebt – door hard werken en spaarzaam le-
ven een appeltje voor de dorst op. Zelfstan-
digen verkopen op die leeftijd hun zaak 
en gebruiken dat geld om eindelijk eens 
wat achterover te kunnen leunen, anderen 
spaarden jarenlang om vanaf een bepaalde 
leeftijd te kunnen doen wat ze hun hele 
leven al wilden doen. Of om hun kinderen 
en kleinkinderen vooruit te helpen. Laat 
niemand ons wijsmaken dat dat schandalig 
zou zijn. En als je dan – waar je zelf niet om 
hebt gevraagd – zorg nodig hebt, mag je 
die centjes er van het huidige kabinet in 
een razendsnel tempo doorheen jagen.” 
 
Lees verder 

Tweede Kamerlid en fractievoorzitter Henk Krol verbaast zich 
elke dag weer als hij de kranten doorbladert. “Steeds wordt 
beweerd dat ouderen best wat meer kunnen bijdragen aan het 
oplossen van de economische crisis.” 
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50PLuS heeft én in de statuten, én op twee congressen aange-
geven niet mee te zullen doen aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Zeer verstandig, vindt Jan nagel. “Vergeet niet dat in de eer-
ste helft van 2014 de ook voor 50-plussers zeer belangrijke Eu-
ropese verkiezingen zijn en dat er na de zomer volgend jaar ge-
start moet worden met de kandidatenlijsten voor de Provinciale 
Statenverkiezingen in maart 2015. Voor dat karwei hebben we 
alle energie en middelen nodig.” Toch gaan er stemmen op om 
in enkele gemeenten mee te doen als pilot. Dat lijkt nagel een 
slecht idee. “Waarom zou je in enkele gemeenten risico nemen 
en niet leren van Geert Wilders? Die had in 2010 dezelfde opvat-
ting en wilde heel slim slechts in twee gemeenten meedoen 
waar een goede en betrouwbare lijst kon worden gevormd. nu, 
in 2013, heeft de PVV in almere zijn afsplitsing en in Den Haag 
zijn er zelfs al twee afsplitsingen. Een verstandig congres moet 
een mogelijke druk om toch mee te doen kunnen weerstaan. 
Dat is mijn op kennis gebaseerd advies vanaf de zijlijn.” 
 
Lees verder 

“50PLuS moet nog een heleboel leren”, ziet Willem Holt-
huizen. “Onze bestuurlijke en politieke organisatie moeten 
verder worden uitgebouwd. Er is nog heel veel werk aan 
de winkel willen we een partij zijn die blijvend op de kaart 
staat. Een partij die deelneemt aan alle aspecten en niveaus 
van het bestuur van ons land, met een gezond accent op de 
positie van 50-plussers. Daarom starten we kaderopleidin-
gen waar alle relevante onderdelen aan bod komen. Zodat 
we straks goed voorbereide, betrouwbare en sterk gemoti-
veerde mensen hebben die namens 50PLuS in de besturen 
en volksvertegenwoordigingen zitten.”

Lees verder  6 16
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Dubbele tapse waveguides 
voor rijk en levensecht geluid.

Een kamer gevuld met geluid. Niet met kabels.

Het Bose® Wave® music system III is het resultaat van meer dan 

30 jaar investering in innovatie en onderzoek en produceert 

kamervullend kwaliteitsgeluid uit een systeem dat minder 

ruimte inneemt dan één conventionele luidspreker. 

Muziek zoals muziek bedoeld is.

Het Wave® music system III biedt de meest realistische muziek-

weergave die we ooit hebben bereikt voor een dergelijk compact 

systeem. U hoort nieuwe nuances in muziek die u van binnen 

en buiten kent, voelt de impact van krachtige bastonen en 

geniet van heldere weergave van de allerhoogste frequenties. 

De exclusieve waveguide-luidspreker-

technologie van Bose zorgt ervoor 

dat dit unieke compacte systeem 

niet onderdoet voor grote, complexe 

hifisystemen – met meerdere 

componenten.

De functies die u wilt.

U kunt gewone of gebrande cd’s/mp3-cd’s direct aan

de voorzijde in het systeem invoeren. Een geïntegreerde

DAB/AM/FM-tuner biedt de beste radio-ontvangst die we

ooit hebben gerealiseerd voor een Wave® system. 

Met het touchpad boven op het systeem kunt u snel en 

eenvoudig het systeem in- of uitschakelen en de snoozefunctie 

bedienen.En met de afstandsbediening op creditcardformaat 

heeft u met één knop toegang tot de dubbele alarmfunctie, 

alle systeemfuncties en de voorkeursmogelijkheden voor uw 

favoriete radiozenders.

Muziek op uw iPod, iPhone, computer of tablet. 

Met de optioneel verkrijgbare accessoires luistert u naar de 

muziek op uw iPhone of iPod of geniet u draadloos van de muziek 

op uw tablet, computer of ander Bluetooth®-apparaat. En dankzij 

het compacte formaat past het Wave® music system III vrijwel 

overal zodat u op veel verschillende plaatsen kunt genieten 

van muziek.

Ervaar het zelf, geheel vrijblijvend.

We vinden dat u de kwaliteit van het Wave® music system III 

het beste thuis kunt beoordelen. Bel dus nu en luister 30 dagen 
zonder risico of verplichting. Bent u toch niet volledig overtuigd? 

Dan komen wij het systeem gewoon weer bij u ophalen, en 

ontvangt u het volledige aankoopbedrag terug. Waarom nog 

langer wachten? Ervaar zelf waarom Bose een van de meest 

gerespecteerde namen is op het gebied van geluid.

WAVE® MUSIC SYSTEM III

30 DAGEN VRIJBLIJVEND TESTEN

© 2013 Bose Corporation. Het kenmerkende ontwerp van het Wave® music system III is een geregistreerd handelsmerk van Bose Corporation 
in de Verenigde Staten en andere landen.Vrijblijvend verwijst alleen naar de proefperiode van 30 dagen en vereist aanschaf van het product. 
Levering is onderhevig aan de beschikbaarheid van het product. iPod en iPhone zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de 
Verenigde Staten en andere landen. Geregistreerd kantoor: Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam. 

 Bel GRATIS 0800 267 3333    of bezoek www.boseinfo.nl
Telefonische openingstijden: ma - vr: 09.00 - 20.00 uur / za - zo: 10.00 - 14.00 uur. Referentie: 3APLN10

30
DAGEN

Plaats nu uw bestelling

Vrijblijvende proefperiode van 30 dagen Toch niet overtuigd? Gratis retourneren

 Of ga langs bij het Bose® Experience Center in Amstelveen of Eindhoven
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“In de vroege ochtend, wanneer in Den 
Haag het Kamergebouw op enkele 
bodes en schoonmakers na nog leeg 
is, heerst er serene rust. Ik vind het 
heerlijk om al voor acht uur naar bin-
nen te wandelen. Op de trap achter 
de ingang van Binnenhof 1a passeer ik 
dan meestal een oudere vrouw die de 
koperen trapleuning in de oudbouw 
nog meer probeert te laten glimmen 
dan de dag daarvoor. Bij de balie voor 
de ingang van de Plenaire Zaal is men 
al bezig de stukken voor de rest van de 
dag te ordenen. Om een beetje in con-
ditie te blijven neem ik daar de trappen 
naar de vierde etage. Op mijn kamer 
aangekomen zet ik mijn computer aan 
en geniet ik tijdens het opstarten van 
de kleurrijke schilderijen aan de muur 
die kunstenares Marianne Naerebout 
aan 50PLuS in bruikleen gaf.

nadat het systeem is opgestart kan 
ik via een ingenieus informatiesys-
teem op het scherm lezen wat er in 
de nederlandse dag- en weekbladen 
over 50PLuS wordt geschreven. Het 
verbaast me steeds weer. Twee jaar 

geleden wist vrijwel niemand dat 
50PLuS de naam was van een politieke 
partij. 50+ had hooguit betekenis als 
aanduiding van een kaassoort. En kijk 
nu eens…

Er gaat bijna geen dag voorbij of onze 
partij, de jongste van nederland, is 
in het nieuws. Maar er wordt vooral 
veel óver ons geschreven in de bladen 
en gesproken op radio en televisie. 
Het fraaist zijn de vele ingezonden 
brieven, waarin velen van u ons laten 
weten dat u zich achtergesteld en 
weggezet voelt. Het gaat dan écht 
niet alleen om geld, maar vooral over 
waardering. Immers, wie houden 
het buurthuis draaiend? Wie staat er 
achter de tap bij de sportkantine? Wie 
zorgen voor de kleinkinderen wanneer 
pa en ma een avondje weg willen of 

wanneer het kroost na school moet 
worden opgevangen op momenten 
dat ouders aan het werk zijn?

De maatschappelijke en zelfs de eco-
nomische waarde van ouderen wordt 
maar al te vaak verzwegen. En als 
daar aandacht voor wordt gevraagd, 
zie je al snel dat de media het als een 
uitdaging gaan zien om jong en oud 
tegen elkaar op te zetten. Daarom 
gewoon even wat feiten. Ik voel me 
met mijn 62 jaar nog helemaal geen 
stokoude bejaarde, maar in de Tweede 
Kamer ben ik wel het op één na oud-
ste Kamerlid. Daarmee is al overdui-
delijk aangetoond dat ouderen in de 
Tweede Kamer uiterst slecht vertegen-
woordigd zijn. Dat geldt ook binnen 
pensioenfondsen. 

Met verbazing blader ik elke dag weer 
door de vele kranten waarin steeds 
weer wordt beweerd dat ouderen best 
wat meer zouden kunnen bijdragen 
aan het oplossen van de economische 
crisis. De argumenten die daarvoor 
worden gebruikt – onder meer door 

Pvda-leider Diederik Samsom – zijn 
stuitend. Hij wijst erop dat veertig 
procent van het totale vermogen 
in het bezit is van 50-plussers. Maar 
dat zegt weinig. Gedurende je 
leven bouw je – als je geluk hebt – 

door hard werken en spaarzaam leven 
een appeltje voor de dorst op. Zelfstan-
digen verkopen op die leeftijd hun zaak 
en gebruiken dat geld om eindelijk 
eens wat achterover te kunnen leunen, 
anderen spaarden jarenlang om vanaf 
een bepaalde leeftijd te kunnen doen 
wat ze hun hele leven al wilden doen 
of om hun kinderen en kleinkinderen 
vooruit te helpen. Laat niemand ons 
wijsmaken dat dat schandalig zou zijn. 
En als je dan – waar je zelf niet om hebt 
gevraagd – zorg nodig hebt, mag je die 
centjes er van het huidige kabinet in 
een razendsnel tempo doorheen jagen.

Daarnaast heeft veertig procent van 
de ouderen geen of nauwelijks vermo-
gen. Een grote groep ouderen had im-
mers geen geluk of mogelijkheid om 
vermogen op te bouwen. Die senioren 

moeten rond zien te komen van een 
inkomen dat net boven het minimum 
ligt. Wat je de regeringspartijen nooit 
hoort zeggen is dat er meer en meer 
aOW’ers komen, maar dat in procen-
ten van het bruto binnenlands pro-
duct (bbp) uitgedrukt het bedrag wat 
nu aan hen wordt uitgegeven lager is 
dan in 1980. Wie durft dan nog te be-
weren dat ouderen niet zwaar hebben 
moeten inleveren?

al na tien minuten op mijn kamer 
weet ik het zeker: er is nog zoveel werk 
aan de winkel. En dat doe ik graag, 
samen met collega-Kamerlid norbert 
Klein en samen met u.

Tot slot, ook namens norbert, een 
hartelijk welkom aan de duizenden 
nieuwe leden die de partij heeft mo-
gen begroeten. Met elkaar maken we 
van 50PLuS een succes!” 

50 PLUS-fractieleider Henk Krol:

‘Er is nog zoveel werk 
    aan de winkel’

Het gaat niet altijd om geld: de maatschappe-
lijke waarde van ouderen wordt maar al te vaak 
verzwegen, vindt HENK KROL. “En als daar 
aandacht voor wordt gevraagd, zie je dat de 
media het als een uitdaging zien om jong en 
oud tegen elkaar op te zetten.”

‘Het gaat vooral 
over waardering’

Henk Krol voor Binnenhof 1a in Den Haag
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Zeeuws meisje op reis 
Het Historisch Museum De Bevelanden in Goes 
toont met Bepakt en Gezakt een expositie die ge-
heel in het teken staat van reizen in streekdracht. 
De afdeling Zeeuws meisje geeft de bezoeker een 
overzicht van de diverse drachten die laten zien 
wat er vroeger allemaal bij kwam kijken als Zeeu-
wen in dracht op stap gingen. Het begrip ‘op pad’ 
wordt ruim geïnterpreteerd, want vroeger was 
familiebezoek in het zondagse pak al een hele 
onderneming. reizen per fiets, trein of veerpont 
vergden een intensieve voorbereiding. De ten-
toonstelling besteedt ook aandacht aan het ‘echte 
werk’: de vele Zeeuwse emigranten die hun geluk 
overzee zochten.  
Bepakt en Gezakt, tot en met 22 september in het 
Historisch museum De Bevelanden, Singelstraat 13, 
Goes. Zie www.historischmuseumdebevelanden.nl 

Hollandse liefde
From Holland with Love heet de tentoonstelling 
rond het werk van fotograaf Ed van der Elsken 
(1925-1990) die vanaf maart in het nederlands Fo-
tomuseum te rotterdam te zien is. Op persoonlijke 
– en soms zeer humoristische – wijze verbeeldt een 
selectie foto’s, video-installaties en films van Van 
der Elsken en andere nederlandse beeldmakers als 
Heddy Honigmann, Paul Kooiker, Julika rudelius, 
Martine Stig en Andrea Stultiens fenomenen als 
liefde, intimiteit, romantiek, erotiek en lust.  
De tentoonstelling From Holland with Love – Liefde 
in beeld & Liefde voor het beeld wordt op 9 maart 
geopend. te zien tot en met 20 mei in het Nederlands 
Fotomuseum, Wilhelminakade 332 in rotterdam. 
Zie www.nederlandsfotomuseum.nl 
 

Bezetting in strips
De expositie Krabbels en Klodders - de bezetting in unieke strips in de 
Aaltense Musea gaat over de kracht van humor als verzet tegen de on-
derdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eén beeld zegt meer dan 
duizend woorden en dat blijkt: de beelden hebben na 65 jaar nog niets 
aan zeggingskracht verloren. Tegelijkertijd bewijst de expositie op een 
toegankelijke manier dat een ieder, dwars door de gemeenschap heen, 
heel individueel en bescheiden aan bezetting weerstand kan bieden. In 
de tentoonstelling komen via beeldverslagen verschillende thema’s naar 
voren. Zo geven, in het bijzondere werk van Frans Brouwer, de prachtige 
stripbeelden en de bijtende humor na 65 jaar nog een uitstekende ingang 
om thema’s als de nSB, de Hongerwinter, nazipropaganda, arbeitseinsatz, 
D-Day en de bevrijding onder de aandacht te brengen. 
Krabbels en Klodders - de bezetting in unieke strips, tot en met 12 mei in 
aaltense musea, zie www.aaltensemusea.nl 
 

Ode aan Gaultier
Sinds de lancering in 1976 van zijn eerste prêt-à-
portercollectie is de Franse couturier Jean Paul 
Gaultier niet meer weg te denken uit het mode-
beeld. Door het omkeren en herinterpreteren van 
bestaande codes doorbreekt hij taboeloos gren-
zen tussen culturen, disciplines en seksen. Met de 
omvangrijke tentoonstelling From the Sidewalk to 
the Catwalk, the Fashion World of Jean Paul Gaul-
tier toont de Kunsthal rotterdam honderdveertig 
originele Gaultier-creaties vanaf de vroege jaren 
zeventig tot nu, van zowel zijn couturecollecties 
als zijn prêt-à-porterlijn. Veel voorwerpen zijn 
nooit eerder tentoongesteld. Gaultier staat be-
kend om zijn voortdurende zoektocht naar kruis-
bestuivingen met andere artistieke disciplines. 
Zo werkte hij met filmregisseurs als Pedro almo-
dovar en artiesten als Madonna, Kylie Minogue 
en Grace Jones, waarvan de tastbare resultaten in 
de tentoonstelling te zien zijn.  
From the Sidewalk to the Catwalk, the Fashion 
World of Jean Paul Gaultier, tot en met 12 mei in de 
Kunsthal rotterdam 
 
 

Het Beeld van Beatrix
 

Precies op de 75ste verjaardag van 
koningin Beatrix, op 31 januari, 
opende in paleis Het Loo in apel-
doorn de tentoonstelling Het Beeld 

van Beatrix voor het publiek. 75 
kunstwerken geven een gevarieerd 
beeld van onze vorstin. Tien van 
deze werken zijn gemaakt door be-
kende kunstenaars als andy Warhol, 
Ans Markus en Marte Röling. De 
andere 65 creaties zijn van ama-
teurkunstenaars. De nOS nodigde 
iedereen uit zijn of haar portret van 
Beatrix in te zenden. Liefst twee-
duizend foto’s van schilderijen, te-
keningen, borstbeelden en andere 
kunstvormen stroomden binnen. 

Een deskundige jury, onder meer 
bestaande uit ontwerper en kunst-
kenner Jan des Bouvrie en nOS-
presentator en fotograaf Sacha de 
Boer, koos uiteindelijk de 65 werken 
die een prominent plekje kregen in 
het paleis in apeldoorn.  
De expositie Het Beeld van Beatrix 
loopt tot en met 20 mei. Paleis Het 
Loo, ingang: amersfoortseweg, 
apeldoorn. meer informatie via 
telefoon (055) 577 24 00 of op 
www.paleishetloo.nl 

In paleis Het Loo in Apel-
doorn is de tentoonstelling 
Het Beeld van Beatrix te 
zien, met portretten van 
de koningin, gemaakt door 
amateur- en professionele 
kunstenaars. 

Komm, mein mädchen, in die Berge, andrea Stultiens 

 
Jean Paul Gaultier, La Vierge aux Serpents:  
Kylie minogue, 2008, fotografie Pierre&Gilles  

Werk van Frans Brouwer 

Sixties Queen van Diederick Kraaijeveld Stapel hoeden op Beatrix van Elzemarie molenaar 
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Komm, mein mädchen, in die Berge, andrea Stultiens 
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“Wij zijn geen vrijwillige pleegouders, 
maar we doen het wel met hart en ziel.” 
Dat geldt voor Leijntje Houtzager, Jos 
Verhoeven en Guus Vrancken, en nog 
voor honderden andere opa’s en oma’s 
die – vaak tegen wil en dank, maar met 
liefde – de zorg hebben voor één of 
meer kleinkinderen. Van de 15.000 kin-
deren met pleegouders in nederland is 
van tweeduizend bekend dat ze bij hun 
opa of oma wonen. Van veel kinderen 
is het echter niet bekend omdat ze zon-
der bemoeienis van instanties bij hun 
grootouders opgroeien. Om grootmoe-
ders en -vaders die hun kleinkinderen 
opvoeden te informeren en met elkaar 
in contact te brengen richtten Leijntje 
en haar man Joop de SBPn op, de Stich-
ting Belangenbehartiging Pleeggroot-
ouders nederland. “En ook om pleeg-
grootouders uit de kast te laten komen, 
want je kleinkind opvoeden is voor veel 
mensen nog steeds iets heel speciaals”, 
vertelt de 71-jarige overgrootmoeder 
die lange tijd de zorg had voor drie van 
haar vijf kleinkinderen. “alle pleegopa’s 
en -oma’s denken dat ze de enigen 
zijn. En in acht op de tien gevallen is 
er plaatsvervangende schaamte: je 
dochter of zoon heeft het niet gered 
en daarvan geven ze zichzelf de schuld. 
Later komen ze meestal tot de ontdek-
king dat hen geen blaam treft. Onze 
stichting helpt bij dat proces, onder 
meer door jaarlijks een landelijke ont-
moetingsdag te organiseren.” 
   
Pleeggrootouders zorgen voor hun 
kleinkinderen omdat hun eigen kin-
deren dat niet kunnen. Guus Vrancken 
(60) – gepensioneerd brandweercom-
mandant en juridisch specialist van 
de stichting – legt uit waarom het de 
ouders niet meer lukt hun eigen kroost 
op te voeden. “De grootste groep wordt 
gevormd door verslaafden, borderliners 
en minderbegaafden. Een tweede ca-
tegorie betreft juridische plaatsingen: 
nadat de ouder een misdrijf heeft ge-
pleegd, besluit de rechter dat het kind 
uit huis geplaatst moet worden. De 
kleinste groep is door versterving: het 
overlijden van de ouders. Vaak waren 
er al eerder mentale, psychische, psy-
chiatrische of lichamelijke problemen; 
het gaat om ouders die in hun jeugd al 
moeilijk waren. Voor veel pleeggroot-
ouders is dat extra zwaar: de opvoe-
ding van hun eigen kinderen verliep al 
problematischer en nu zien ze dat hun 
kleinkinderen ook de dupe dreigen te 
worden. Dat willen ze niet en daarom 
werpen ze zich op als pleegouders. Ze 
willen hun kleinkinderen weer gelukkig 
zien, maar ook hun eigen kind niet af-
vallen. Om daarin een balans te vinden, 
is soms lastig.” 

 

Pleeggrootouders vormen een gemê-
leerde groep opvoeders, vertelt Jos Ver-
hoeven (63) die, samen met zijn vrouw, 
al zes jaar zijn bijna elfjarige kleinzoon 
opvoedt. “Sommigen zijn nog geen 
vijftig jaar oud en staan midden in het 
werkende leven, terwijl anderen al ge-
pensioneerd zijn. Ikzelf was zelfstandig 
ondernemer. Maar de druk was te hoog, 
het viel niet meer te combineren met 

de opvoeding van mijn kleinkind. Daar 
steek ik nu alle tijd in. En in de SBPn, 
waarvan ik secretaris ben.” 
De SBPn bemiddelt ook als er proble-
men zijn met het Bureau Jeugdzorg, 
waar iedere pleegouder mee te maken 
krijgt. De verhalen die het bestuur ter 

ore komen stemmen niet vrolijk; ze 
gaan over machtswellust en problemen 
die over de ruggen van kinderen en 
pleegouders worden aangepakt. “Wij 
nemen zo’n zaak op ons en gaan dan 
praten met Bureau Jeugdzorg”, vertelt 
Verhoeven. “We gaan ook mee naar de 
rechtbank, als vertrouwenspersoon van 
de pleeggrootouders. Door schade en 
schande wijs geworden kennen wij de 
regels beter dan wie dan ook.”  

Financieel is het pleegouder zijn voor 
grootouders geen vetpot. “Op het 
moment dat we de aOW ingaan, zijn 
we plots alleenstaand, en geen ouder 
meer”, vertellen de bestuursleden. 
“Want ja, een opa of een oma met een 
klein kind, dat is niet gebruikelijk.” In 
de wet was in die situatie voorzien, 
maar enkele jaren terug werd die wet 
hervormd. “Met dank aan minister van 

Jeugd en Gezin andré rouvoet”, zeg-
gen de bestuursleden. “Die hing de 
hele bekostiging van het opvoeden van 
een pleegkind op aan de kinderbijslag. 
Maar die krijgen wij niet, die gaat naar 
de natuurlijke ouders. rouvoet beloof-
de destijds ook een extra vergoeding 

van duizend euro; daarvan 
hebben we er pas tweehon-
derd gezien. Het gebeurt niet 
zelden dat grootouders die 
noodgedwongen de zorg voor 
hun kleinkinderen op zich 
nemen zwaar in de financiële 
problemen komen. Bovendien 

durven ze niet te klagen, bang om de 
vergoeding die ze wel krijgen of zelfs 
hun kleinkind kwijt te raken. Tegen de 
politiek willen we zeggen: luister naar 
ons, naar mensen die in de dagelijkse 
praktijk meemaken hoe het gaat. En 
geef ons die duizend euro terug. Die is 
door rouvoet bij ons weggehaald, dus 
zeggen dat er geen dekking voor is, 
gaat niet op. En laat geld bestemd voor 
het kind niet naar de natuurlijke ouders 

gaan, zoals nu gebeurt, want die maken 
het toch maar op aan drugs, schuldsa-
nering of alcohol. Daar waar het kind 
opgroeit, dáár moet de financiële on-
dersteuning heen!”  
 
Pleeggrootouders doen er alles aan om 
hun kleinkinderen – weer – gelukkig 
te maken. Met een ongekende inzet 
die getuigt van vitaliteit, creativiteit, 

doorzettingsvermogen en van veel 
liefde voor de kleinkinderen. Dat vergt 
offers, maar de grootouders krijgen er 
ook veel voor terug, beamen de drie 
bestuursleden. Guus Vrancken: “als je 
een kind in huis krijgt, moet je zaken 
inleveren: je bent niet meer zo vrij, je 
bent meer gebonden. Een avondje naar 
het theater kan ik vergeten. Je netwerk 
wordt ook anders en in de samenleving 
word je een buitenbeentje. Maar aan 
de andere kant: de kinderen houden 
ons jong. Bovendien krijgen we vol-
doende beweging en zorgen we voor 
gezond eten, ook voor onszelf. De twee 
jongens voor wie ik zorg zijn heerlijke 
hangjongeren; ze hangen altijd om je 
nek. Gezellig!”  
 
meer informatie op 
www.pleeggrootouders.nl 

 
Tekst en foto: adri van Esch 

In Nederland groeien duizenden 
kinderen op bij hun grootouders. 
Die hebben noodgedwongen hun 
huis en hun leven opengesteld 
voor hun kleinkinderen. De Stich-
ting Belangenbehartiging Pleeg-
grootouders Nederland komt op 
voor die oma’s en opa’s. 

Grootouders willen 
kleinkinderen  
weer gelukkig zien 

‘Alle pleegopa’s en 
-oma’s denken dat 
ze de enigen zijn’

Guus Vrancken (links), Leijntje Houtzager en Jos Verhoeven 
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“Onlangs hoorde ik iemand een vergelijking 
maken tussen Hans Wiegel en mij. Twee po-
litici, beiden erelid van hun partij, die buiten 
de frontlinie van hun partij wijze adviezen 
geven, ook al gaan die wel eens tegen de 
opvattingen van het zittende bestuur in. 
nu wil het toeval dat het leven van Hans Wie-
gel en mij vele raakpunten heeft. Zo stonden 
wij in de jaren vijftig beiden ingeschreven bij 
de amsterdamse Potgieterschool, maar niet 
in dezelfde klas. Ik was Hans voor. Tien jaar 
later zaten wij samen in het Politiek Jongeren 
contact het Gooi. Hans Wiegel als voorzitter 

van de VVD-jongeren en ik als voorzitter van 
de Pvda-jongeren debatteerden in het Hilver-
sumse raadhuis op de avond dat John Ken-
nedy werd vermoord. De vergadering werd 
afgelast en Hans en ik volgden de televisie bij 
mijn schoonouders thuis. 
Later hadden wij veel contact toen ik eind-
redacteur was van het befaamde politieke 
radiocafé In de rooie Haan en Hans een wel-
geziene politieke gast, die de uitnodigingen 
gretig aannam. Voordat de live uitzending 
begon, sprak ik het rode Vara-publiek toe 
vooral niet te gaan joelen, omdat dit niet 
zo beleefd was tegenover een gast van een 
andere partij en bovendien een averechtse 
uitwerking zou hebben. Toen hij vicepremier 
werd in het kabinet Van agt-Wiegel (1977 - 
1981) ontmoette ik hem als Pvda-Eerste Ka-
merlid vaak in de Senaat. 
Hoogtepunt was zonder twijfel zijn optreden 
voor duizend bezoekers in het Hilversumse 
Gooiland, toen ik als leider van Leefbaar Hil-
versum (14 van de 37 raadzetels!) daar een 
bijeenkomst organiseerde met diverse lande-
lijke prominenten over het collegeplan dwars 

door Hilversum een busbaan te plannen. 
Hans Wiegel maakte het VVD-verkeersplan 
met de grond gelijk en enkele maanden later 
viel het college over dit punt en kwam Leef-
baar Hilversum in het gemeentelijk bestuur. 
Hans en ik komen elkaar nog steeds wel eens 
tegen bij een forum of de jaarlijkse haringpar-
ty. Soms zijn er opvallende overeenkomsten 
in onze politieke opvattingen zoals het terug-
brengen van het aantal Kamerleden, maar 
uiteraard zijn er ook vele grote verschillen. 
Maar het geven van adviezen, dat blijft. 
 
Politieke peilingen 
Waar ik in de loop der jaren redelijk wat ver-
stand van heb gekregen, zijn de politieke 
peilingen. niet zo vreemd. In 1976, toen er 
nauwelijks openbare peilingen waren, debu-
teerde een jonge Maurice de Hond op de plek 
waar toen veel politiek werd bedreven: In de 
rooie Haan. Samen voerden we de besprekin-
gen met het nIPO, dat de eerste tijd de cijfers 
leverde. Maurice bewerkte die en bracht ze 
met commentaar voor de microfoon. Het 
is ongekend dat 37 jaar later De Hond nog 
steeds onbetwist de beste en bekendste 

opinieonderzoeker van ons land is. Terzijde: 
Op uitnodiging van de Vereniging Thorbecke 
houdt Maurice de Hond op maandag 22 april 
in de Oude Vergaderzaal van de Tweede Ka-
mer de Thorbeckelezing 2013 onder de titel 
De Peilingendemocratie en eveneens op uitno-
diging van de Vereniging Thorbecke zal ik als 
coreferent optreden. 
Toen we met de peilingen begonnen, was ik 
lid van het landelijke dagelijkse bestuur van 
de Pvda. De toenmalige partijvoorzitter was 
er niet bepaald gelukkig mee. Haar partij 
stond er een jaar voor de verkiezingen niet 
goed voor en dat gold ook voor de coalitie-
partijen D66 en PPR. Maar de journalistieke 
vrijheid gaf de doorslag. De toen nog zeld-
zame peiling werd de opening van bijna alle 
landelijke dagbladen. 
Direct ontstond er een discussie of de peilin-
gen de werkelijke verkiezingen zouden beïn-
vloeden. De commentator van dagblad Trouw 
pleitte zelfs voor een verbod op bepaalde 
tijden. En nog niet zo lang geleden slipte Emile 
Roemer ook op dit punt. Maar waarom zouden 
de kiezers niet mogen weten wat de politici 
wel kennen, namelijk de cijfers waarop de  
diverse partijen geabonneerd waren? 
 
50PLUS en de peilingen 
Tegenwoordig kunnen de peilingen in korte 
tijd hevig bewegen. De SP kan er sinds de 
laatste verkiezingen over meepraten. Onze 

‘Meedoen in enkele 
gemeenten is een  
zeer slecht idee’

Over peilingen 
en verkiezingen

De tegenpartij ligt op de loer en begint 
50PLUS als een bedreiging te zien. “Nu al 
merken we dat er spijkers op laag water 
worden gezocht”, zegt Eerste Kamerlid 
JAN NAGEL. “Van eerdere gebeurtenissen 
met nieuwe partijen moet 50PLUS leren.”

Senator Jan Nagel
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“De provincie noord-Brabant is trots op de 
diversiteit in werkgelegenheid. Hightech wis-
selt af met intensieve veeteelt en industrie-
terreinen voor heel specifieke doeleinden. 
Van witte boorden tot aan in de klei staan 
met je benen. uiterst gevarieerd dus en alle 
zijn noodzakelijk. Verder hebben wij een rui-
me keuze aan prachtige landschappen, zand, 
hei, bos, water, recreatieparken en bungalow-

parken. Watersport 
en visgelegenheid. 
Het is er allemaal. 
Laten wij daar trots 
op zijn. 
Wij kunnen ook 
trots zijn op onze 
historische eigen-
dommen in de pro-
vincie. Veel cultureel 
erfgoed staat ons 
ter beschikking. 
Wat een rijkdom! 
Wist u trouwens dat 
wij een provinciaal 
monument hebben? 
De Oude Sint-Willi-

brorduskerk in Waalre uit de twaalfde eeuw. 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is de kerk in 
gebruik als herdenkingskapel voor Brabantse 
gesneuvelden. Jaarlijks bij de nationale Do-
denherdenking op 4 mei wordt een herden-
kingsplechtigheid gehouden. 

Die diversiteit zien wij ook terug in ons sterk 
groeiende ledenbestand: uit alle categorieën 
komen zij binnenlopen. En onze leden bren-
gen een schat aan ervaring mee. Het komt er 
nu voor het bestuur op aan om deze kennis 
en bereidheid tot inzet in goede banen te 
leiden. Hiervoor ontwikkelen wij een struc-
tuur van coördinatoren over de provincie 
verspreid, die de beginselen van onze partij 
in hun gebied uitdragen. Daar hoort bij de 
leden te benaderen en te horen wat er zoal 
leeft. Daarnaast kunnen dat soort bijeenkom-
sten gebruikt worden om als een olievlek 
onze partij sterk neer te zetten. Dat samen-
werking met lokale groeperingen – zoals  
ouderenbonden, buurthuizen en lokale 
partijen – gezocht wordt is duidelijk. Wij 
wachten op een heldere afspraak vanuit het 
hoofdbestuur hoe hiermee om te gaan. 
 
Indien leden nog geen bericht gezonden 
hebben bij hun aanmelding dat zij graag hun 
steentje in tijd willen bijdragen, dan verzoek 
ik hen een korte omschrijving via de mail of 
per post op te sturen naar onze secretaris 
Mieke van Bree (secretaris@50plusbrabant.nl), 
zodat wij in gesprek kunnen komen met hen. 
Een briefje sturen mag natuurlijk ook. Zie het 
adres op onze website. 
 
Veel zaken leven in de provincie, denk maar 
eens aan het wegennet, het openbaar ver-

voer, zowel trein- als busverbindin-
gen, ziekenhuizen, doktersposten, 
voedselbanken en nog vele andere 
onderwerpen. Dat zijn ook de the-
ma’s die wij graag met onze leden 
willen bespreken. Die thema’s kun-
nen een voedingsbodem zijn voor 
onze vertegenwoordigers in de 
Provinciale Staten. Laten wij trots 
zijn op onze provincie. De Braban-
der zal standvastig de toekomst in 
gaan en zich blijven inzetten voor 
onze mooie provincie.” 
 
 

partij 50PLuS ondervindt het in 2013 
ook duidelijk. Op het moment van 
schrijven van dit artikel staat 50PLuS 
bij Maurice de Hond op het record 
aantal zetels van 17 en bij het nIPO 
kwam het niet te geloven getal 24 uit 
de bus. Maar als deze krant verschijnt, 
kunnen die getallen al weer stevig 
bijgesteld zijn. De tegenpartij ligt 
op de loer en begint 50PLuS als een 
bedreiging te zien. nu al merken we 
dat er spijkers op laag water worden 
gezocht, zelfs door een doorgaans 
betrouwbare grote landelijke krant. En 
als er onverhoopt ergens in het land 
een meningsverschil zou zijn, dan zijn 
de media er uiteraard als de kippen 
bij. We hebben dat meegemaakt bij 
Leefbaar nederland, we hebben de 
slachtingen gezien bij de LPF, we heb-
ben de ongelooflijk grote opkomst 
van rita Verdonk en haar TOn meege-
maakt, maar ook de totale afbraak na 
interne ruzies. Van die gebeurtenissen 
moet 50PLuS leren. 
 
50PLUS en de verkiezingen 
50PLuS heeft én in de statuten, én op 
twee congressen aangegeven niet te 
zullen meedoen aan de gemeente-
raadsverkiezingen. Zeer verstandig. 
We zijn er niet klaar voor en we heb-
ben te weinig geld. Vergeet niet dat in 
de eerste helft van 2014 de ook voor 
50-plussers zeer belangrijke Europese 
verkiezingen zijn en dat er na de zo-
mer volgend jaar gestart moet worden 
met de kandidatenlijsten voor de Pro-
vinciale Statenverkiezingen in maart 
2015. Voor dat karwei hebben we alle 
energie en middelen nodig. 
Er gaan stemmen op om dan toch 
maar in een enkele gemeente mee 
te doen als pilot. Mij lijkt dat een zeer 
slecht idee. We hebben alle ervaring 
in huis met diverse lokale partijen. 
Waarom zou je in enkele gemeenten 
risico nemen en niet leren van Geert 
Wilders? Die had in 2010 dezelfde 
opvatting en wilde heel slim slechts 
in twee gemeenten meedoen waar 
een goede en betrouwbare lijst kon 
worden gevormd. nu, in 2013, heeft 
de PVV in almere zijn afsplitsing en in 
Den Haag zijn er al twee afsplitsingen. 
Ik voorspel dat er nog meer zullen 
volgen, vooral als straks blijkt dat zit-
tende leden vinden dat ze niet hoog 
genoeg geplaatst zijn op de nieuwe 
kandidatenlijst. Een verstandig con-
gres moet een mogelijke druk om 
toch mee te doen, kunnen weerstaan. 
Dat is mijn op kennis gebaseerd ad-
vies vanaf de zijlijn.” 
 
 

De nieuwe leden van 50PLUS Noord-Brabant brengen 
een schat aan ervaring mee, constateert voorzitter 
HORST OOSTERVEER. “Voor het bestuur komt het 
er nu op aan om deze kennis en bereidheid tot inzet in 
goede banen te leiden.”

    Noord-Brabant 

Verder bouwen op  
het fundament

Het bestuur van het Weten-
schappelijk bureau van de partij 
50PLuS, tot voor kort samen-
gesteld uit drie leden, heeft 
besloten om uit te breiden met 
drie personen. Dit om meer 
slagkracht en expertise binnen 
te halen. Hiervoor heeft een 

wervingsronde plaatsgevonden 
onder de leden van 50PLuS in 
november 2012. Een groot aantal 
zeer capabele kandidaten heeft 
zich gemeld. na een weloverwo-
gen beslissing is aan drie kandi-
daten verzocht zitting te nemen 
in het bestuur. De samenstelling 

van het bestuur is op dit moment: 
Klaas Jan Hindriks (Eefde), Ton 
Luiting (Hilversum), Leo Meerts 
(nijmegen), Jan nagel (Hilver-
sum, voorzitter), cees Visser 
(amsterdam) en Petra Vosters 
(amstelveen).

De Oude Sint-Willibrorduskerk in Waalre 

Het Brabantse provinciehuis 
in ’s-Hertogenbosch 
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Wetenschappelijk bureau uitgebreid 
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“nu 50PLuS in de peilingen naar grote 
hoogte vliegt, wordt Den Haag wakker. 
Ook daar kan men het niet laten bizarre 
meningen te verkondigen. na de klach-
ten van 50PLuS en een aantal bonden 
van ouderen komt nu het tegenvuur 
vanuit Den Haag, waaraan zelfs de heer 
Samsom redelijk ongenuanceerd mee-
doet. Hij zou toch beter moeten weten. 
De Volkskrant meent ook een duit in 
het zakje te moeten doen via historicus 
en journalist rutger Bregman onder de 
kop: ‘Zó arm zijn ouderen nu ook weer 
niet’. De groep zit er als geheel warm-
pjes bij. Dan volgen er cijfers en bijpas-
sende opmerkingen zoals de fraaie 
opmerking: ‘De doelgroep van Krol 
bezit tachtig procent van het particulier 
vermogen.’ cijfers zijn natuurlijk voor 
alles bruikbaar en dat begint al met de 
begrippen ouderen en arm zijn. 
 
Wie zijn ouderen? Zijn dat 50-plussers, 
zoals de anBO en 50PLuS graag willen? 
Zijn dat gepensioneerde senioren? De 
vraag is in zoverre boeiend omdat die 
keuze enorme verschillen veroorzaakt 
in de te hanteren cijfers. Overigens lig-
gen er tussen 50 en 80 dertig jaargan-
gen die net zo verschillend zijn als die 
tussen 20 en 50. Van homogeniteit is 
dus geen sprake. Wat is arm? natuurlijk 

zijn oudere generaties rijker dan de jon-
geren. al was het maar dat ze een heel 
leven van werken en – vaak ook – spa-
ren achter de rug hebben en dat ze hun 
hypotheek ondertussen wel afgelost 
hebben. Een huis van 
250.000 euro voor 
jongeren is fiscaal 
geen vermogen om-
dat er min of meer 
een dito schuld te-
genover staat, terwijl 
datzelfde huis zonder 
schulden van oude-
ren wel 250.000 euro 
vermogen betekent. 
Vermenigvuldig die 
getallen met het to-
taal van de bezitters 
van huizen binnen 
die dertig jaargan-
gen en dan vliegen 
de miljarden ons om de oren. En de 
conclusie is natuurlijk: ‘Kijk eens hoe rijk 
die ouderen zijn.’ Dat kunnen we straks 
overigens net zo goed zeggen over de 
jongeren die nu pas beginnen met wer-
ken en – vaak ook – sparen. De vraag 
is of gezien deze volledig natuurlijke 
gang van zaken het dus de senioren 
moeten zijn die daarom maar extra be-
last moeten worden. Maar afwachten of 

de jongeren van nu straks van plan zijn 
hun huis op te eten vanwege zorgkos-
ten en andere lasten. Gezien de groei 
van 50PLuS denk ik het antwoord wel 
te weten! Los daarvan is het natuurlijk 
volledig demotiverend om wat op te 
bouwen, wetende dat je het straks weer 
terug moet geven aan de overheid, die 
het dan min of meer gelijk verdeelt tus-
sen die bouwers en niet-bouwers.  
 
Ook moet u zich realiseren dat je van 
een eigen huis niet kunt eten. Je be-
taalt geen huur, maar wel belastingen, 
onderhoud en verzekering voor het 
pand. Je leeft van je aOW en het al dan 

niet opgebouwde pen-
sioen. Vaak is dat prima, 
in doorsnee zeker voor 
de babyboomers. Maar 
de oudere jaargangen 
vallen daarbuiten. Dus 
het onderscheid maken 
tussen de jaargangen is 
van veel belang. En groe-
pen als geheel nemen en 
roepen dat het wel mee 
valt, lost weinig proble-
men op. 
Toch breekt rutger Breg-
man een lans voor de 
financieel zwakkere en 
vaak ook aller-oudste se-

nioren. Zoals hij zegt krimpt die groep. 
Daar moeten die andere ouderen dan 
maar voor zorgen. nu, dat doen ze al, 
vaak via vrijwilligerswerk. Ze betalen 
ook gewoon hun verzekeringen voor 
zorg en verpleging en natuurlijk alle 
andere belastingen. Dat zijn grote som-
men geld. Dat is meer dan voldoende 
om voor die kleinere groep te zorgen 
die menslievende zorg niet zelf kan 

betalen. Maar de vraag is of dat geld 
dat die senioren dan maar moeten 
ophoesten inderdaad op de plek komt 
waar het nu nodig schijnt te zijn. Im-
mers, de mythes over het steeds duur-
der worden van de zorg vanwege de 
babyboom worden steeds vaker door-
geprikt. Het zou in dat opzicht maar 
gaan over elf procent van de groei van 
die zorgkosten.  
De vraag die gesteld mag worden – en 
dat doet bijvoorbeeld 50PLuS – is hoe 
het komt dat de zorg alsmaar duurder 
wordt in plaats van beter! Zolang die 
vraag – en nog een heel stel andere 
vragen – niet beantwoord wordt, zal 
50PLuS blijven groeien. Ook omdat de 
wat jongere jaargangen zich steeds 
meer zorgen maken over de domme 
oplossingen van nu die hen straks ook 
gaan treffen.” 
 

 

Ledendag
 
De Tweede Kamerfractie nodigt u van harte uit 
voor de Ledendag op zaterdag 23 maart. We 
ontvangen u tussen 10.15 en 10.45 uur, waarna we u 
een rondleiding aanbieden door de gebouwen van 
de Tweede Kamer. Ook krijgt u de gelegenheid 
om in de vergaderzaal van de Tweede Kamer 
vragen te stellen aan Henk Krol en Norbert Klein. 
Na een eenvoudige lunch beëindigen we deze 
dag om 13.45 uur, zodat u op eigen gelegenheid 
bijvoorbeeld Den Haag verder kunt ontdekken.

U kunt zich aanmelden door uw naam en 
adresgegevens en het aantal personen door te 
geven via TK@50pluspartij.nl.

Aanmelden kan tot donderdag 14 maart 2013, 
13.00 uur. Er is een maximaal aantal deelnemers.

Utrecht

Het is maar afwachten of de jongeren van nu 
straks van plan zijn hun huis op te eten vanwege 
zorgkosten en andere lasten, zegt HERMAN 
TROOST, ad interim voorzitter van 50PLUS 
Utrecht. “Gezien de groei van 50PLUS denk ik 
het antwoord wel te weten!” 

Arme ouderen

Herman troost   

Sx
c

Utrecht 
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Zeeland 

‘Kijk serieus 
naar werkgelegenheid’

“50PLuS Zeeland liet zich voor het eerst 
horen in 2011 met de Statenverkiezin-
gen. Helaas haalden we niet voldoende 
stemmen binnen om een zetel in de 
Staten van Zeeland te bemachtigen. 
De uitslag was erg bemoedigend, maar 
net niet goed genoeg. 50PLuS Zeeland 
heeft zich, gesterkt door de uitslag, 

strijdbaar opgesteld naar de toekomst 
en heeft zich met volle inzet gestort 
op de Tweede Kamerverkiezingen. Bij 
deze verkiezingen wisten we een hoger 
aantal kiezers aan ons te binden. Het 
ledental in Zeeland viel in het begin 
tegen, maar is dat niet typisch Zeeuws? 
‘Eerst maar eens afwachten wat ze er 

van maken, we zullen wel 
zien wat er gaat gebeu-
ren’, was vermoedelijk de 
gedachte in de Zeeuwen. 
Sinds een paar weken 
verwelkomen we steeds 
meer leden in onze pro-
vincie en dat is alleszins 
bemoedigend. 
Vorig jaar hebben we 
geprobeerd een Zeeuws 
50PLuS-bestuur op te 
richten. Jammer genoeg 
waren er onvoldoende le-
den, maar omdat dat aan-
tal gestaag groeit, moet 
het in 2013 zeker lukken. 
Dat moet ook wel, want 

nieuwe verkiezingen dienen zich aan, 
eerst de Europese en gemeenteraads-
verkiezingen in 2014, gevolgd door de 
Provinciale Statenverkiezingen in 2015. 
50PLuS zal in directe zin niet aan de ge-
meenteraadsverkiezingen deelnemen, 
maar zal wel actief betrokken zijn door 
samenwerkingsverbanden aan te gaan 
met locale partijen in verschillende 
Zeeuwse gemeenten.
 
Wat vindt 50PLuS Zeeland voor onze 
provincie en haar inwoners belangrijk? 
Onze partij wil de werkgelegenheid 
stimuleren; die is de laatste jaren flink 
afgenomen. Sluiting van aluminium-
smelter Zalco en fosforproducent 
Thermphos in Vlissingen-Oost, verhui-
zing van de meldkamer van de politie 
naar Bergen op Zoom, verhuizing van 
de rechtbank naar Breda en dreigende 
sluiting van gevangenis torentijd in 
Middelburg. 50PLUS Zeeland vindt dat 
serieus gekeken moet worden hoe we 
werkgelegenheid in Zeeland kunnen 
stimuleren, bijvoorbeeld in het toeris-
me, in de haven en de overslag. Verder 
moet Zeeland proberen innovatieve 
bedrijven te prikkelen zich hier te vesti-
gen. Zonder nieuwe werkgelegenheid 
zal de krimp in een rap tempo doorzet-
ten. 

50PLuS Zeeland vindt dat medische 
zorg dicht bij de mensen moet zijn, 
zeker als je ouder wordt. Dat is nog een 

hele opgaaf met onze eilandenstruc-
tuur. We zijn voor een ziekenhuis op 
Walcheren.

50PLuS Zeeland is tegen ontpolderen: 
Zeeuwen vechten tegen het water en 
geven het niet prijs. Dat is ook niet no-
dig als we de Westerschelde niet verder 
verdiepen; er komt eens een eind aan 
het verdiepen van het vaarwater. als 
provincie kunnen we weinig doen te-
gen een regeringsbesluit, maar 50PLuS 
Zeeland vindt dat wij meer onze stem 
moeten laten doorklinken in Den Haag.
50PLuS Zeeland vindt dat de Wester-
scheldetunnel tolvrij moet zijn. Het is 
een deel van het nederlandse wegen-
net. nergens in nederland betaalt men 
voor een wegverbinding, dus ook in 
Zeeland niet. 

50PLuS Zeeland staat voor een leefbaar 
Zeeland, goede zorg en goed openbaar 
vervoer. Men moet er alles aan doen de 
krimp een halt toe te roepen door sti-
mulatie van werkgelegenheid en door 
de huidige mbo- en hbo-opleidingen 
op zijn minst op niveau te houden.”

 
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!

Zeeland moet proberen innovatieve bedrijven te 
prikkelen zich in de provincie te vestigen, vindt 
WILLEM WILLEMSE, voorzitter van 50PLUS 
Zeeland. “Zonder nieuwe werkgelegenheid zal 
de krimp in een rap tempo doorzetten.” 



‘Aangeven waar 
de belangen liggen’
 
Bij de entree van 50PLUS in de Flevolandse Staten  
begin 2011 overheerste vooral verbazing, merkte 
fractievoorzitter ERIK BOSHUIJZEN. “Vaak werd me 
gezegd dat de onderwerpen die over ouderen gaan 
tot het beleidsterrein van rijk en gemeente horen.”  
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“De verbazing ontstond doordat wij 
steeds bij onderwerpen die langskwa-
men probeerden aan te geven waar het 
belang voor senioren ligt. Die belangen 
bleken talrijker dan veel mensen ver-
moedden. 50PLuS in de Flevolandse 
Staten vroeg en vraagt met succes 
aandacht voor de bedreigingen en ver-
slechteringen voor ouderen – en scho-
lieren – bij het regionale busvervoer. We 
toonden ook aan dat de overdracht van 
verantwoordelijkheden voor voorzie-

ningen in de zorg naar de gemeenten 
een grote bedreiging voor de ouderen 

is. Datzelfde geldt voor de afbraak van 
sociale en culturele faciliteiten waarvoor 
de provincie nog steeds mede verant-
woordelijk is. 
 
Ik besef dat een kleine fractie als die 
van 50PLuS niet de mogelijkheid heeft 
zich met alles te bemoeien. na een 
standpunt te hebben bepaald, zoeken 
wij soms contact met andere fracties 
om namens ons het woord te voeren. 
Dat lukt steeds beter, ook al omdat 

veel fracties ons vooraf benaderen om 
standpunten te delen of mee te doen bij 
het indienen van voorstellen en moties. 
Daarbij merken wij sinds de succesvolle 
Kamerverkiezingen en de explosieve 
groei van 50PLuS in de peilingen dat er 
steeds meer rekening met ons wordt 
gehouden. Ook horen we steeds meer 
de interessante vraag: ‘Jullie doen toch 
wel mee aan de komende raadsverkie-
zingen?’ nou, dat zou wel moeten, vin-
den we bij 50PLuS Flevoland.” 

Flevoland 

Erik Boshuijzen 

Witte tulpen in de buurt van Lelystad 

50plus maart 201310

Advertentie

Mooi én makkelijk:  
de Sta-Op-Stoel 
 
 
 

Meer informatie:  
Strada b.v., Postbus 6150, 
5600 HD Eindhoven

Telefoon: (040) 252 16 81

Mail: info@stradaproject.com

Alle voordelen van de comfortabele  
Sta-Op-Stoel op een rijtje:
-  Een aangenaam steuntje in de rug: geniet van 

het gemak van de onzichtbare sta-op-functie.
- Deze seniorenstoel is aantrekkelijk om te zien 

en niet stigmatiserend.
-  U  hoeft niet vlakbij een stopcontact te zitten. 

Het is geen elektrische stoel.
- Er zijn geen snoeren en geen verwarrende 

afstandsbediening.
- De Sta-Op-Stoel wordt pas aangeschaft als 

zelfstandig opstaan moeite gaat kosten.  
- Het principe is dat de gebruiker zelf aanstuurt 

en de eigen spierkracht blijft gebruiken. 
- De gepatenteerde Sprinq-techniek compen-

seert deels het lichaamsgewicht van de gebruiker. 
 Bekende meubelproducenten gaan dit systeem in 

een aantal modellen toepassen.
- U wordt op een rustige, sympathieke manier  

uit uw eetkamerstoel of fauteuil geduwd, 
wanneer u dat wilt.

- Het systeem levert een kracht tegengesteld  
aan de zwaartekracht. De gewenste kracht kan 
worden aangepast aan het lichaamsgewicht of 
aan de spiersterkte. 

- De gebruiker kan met minder spierkracht toch 
zelf opstaan.

- Het gebruik van deze stoel benadrukt wat de 
gebruiker wél kan. 

- De stoel kan mét of zónder het sta-op-systeem 
worden besteld.

- Verkrijgbaar in diverse kleuren, met stof,  
leer en kunstleer.

-  Leverbaar als fauteuil en eettafelstoel. MET DE STA-OP-STOEL HOEFT U NIET DE HELE DAG OP UW … TE BLIJVEN ZITTEN! 

Eindelijk is er een stoel waaruit u gemak kelijk 
op kunt staan en die een functioneel design heeft: 
de Sta-Op-Stoel! De onzichtbare sta-op-functie 
geeft een actieve ondersteuning bij het opstaan 
door op ingenieuze en elegante wijze de zitting te 
kantelen. Ook bij het zitten gaan volgt de stoel uw 
beweging. U blijft uw eigen spierkracht gebruiken, 
maar krijgt een gerieflijk steuntje in de rug! 
 

Dit is het eerste 
moDel van 

een uitgebreiDe 
Designcollectie
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Gezocht: 
kandidaten
 
50PLUS zoekt kandidaten voor de  
Europese verkiezingen, Provinciale 
Staten, Eerste Kamer, Tweede Kamer, 
hoofdbestuur en afdelingsbesturen.  
Belangstellenden die in het kader  
hiervan een opleiding willen volgen, 
kunnen zich aanmelden tot 1 mei 2013. 

Zuid-Holland

‘We hebben met 
succes campagne 
gevoerd’

“Het idee achter 50PLuS werd in 
2011 meteen omarmd door een 
kleine groep enthousiastelingen 
in Zuid-Holland. De verkiezin-
gen voor de Provinciale Staten 
waren het startpunt; we werden 
plotseling zichtbaar voor de bui-
tenwereld met één zetel op het 
provinciehuis, bezet door John 
Struijlaard. 
 
Weet u hoeveel werk er gedaan 
moet worden voordat je met 
verkiezingen mee kunt doen? 
Om te beginnen heb je kandida-
tenlijsten nodig. Je kunt niet zo-
maar mensen van de straat pluk-
ken; dat leidt tot ongelukken, 
zoals we allemaal weten. Diverse 
partijen kwamen in het recente 
verleden in de problemen om-
dat aan nieuwe kandidaten een 
vlekje kleefde. In elk kiesdistrict 
moest dus een lijst komen waar-
op alleen mensen stonden die 

elke test, ook kwalitatief, konden 
doorstaan. Maar zelfs dan ben je 
er niet! In elk kiesdistrict moes-
ten tientallen handtekeningen 
worden gezet op het stadhuis. 
Dat ging niet vanzelf.  
als je een nieuwe partij bent, 
wil je jezelf onder de aandacht 
brengen. Folders zijn er niet en 
er is ook geen geld beschikbaar. 
Er zijn om die reden vele folders 
door leden gewoon zelf betaald. 
Waar haal je trouwens mensen 
vandaan om de posters te plak-
ken? Om kort te zijn: we zijn er 
trots op dat we, ondanks alles, 
in veel Provinciale Staten geko-
zen zijn en daardoor zelfs in de 
Eerste Kamer een zetel hebben. 
 
al deze activiteiten moesten 
we opnieuw verrichten voor 
de landelijke verkiezingen van 
september 2012. En weer lukte 
het: we zijn met twee zetels 

aanwezig in de Tweede Kamer. 
Voor deze verkiezingen werd op 
kieskringniveau – Zuid-Holland 
heeft vier kieskringen – met 
succes campagne gevoerd. Er is 
een bestuur gekozen dat ener-
zijds de organisatie gaat uitbou-
wen en anderzijds zal moeten 
zorgen dat er kandidaten uit ei-
gen kweek beschikbaar komen. 
Er is een denktank opgestart om 
te kijken naar mogelijke oplos-
singen voor maatschappelijke 
problemen. Er zijn onder meer 
concrete plannen om binnen-
kort een politiek café in Den 
Haag te organiseren.  
Het aanwezige enthousiasme 
en de inmiddels verzamelde 
knowhow geven alle reden op-
timistisch naar de toekomst te 
kijken. We komen eraan!” 
Voor meer informatie over 50PLUS 
Zuid-Holland: 
voorzitter@50pluszuidholland.nl 

50PLUS Zuid-Holland 
heeft een denktank 
opgestart om te kijken 
naar mogelijke oplos-
singen voor maatschap-
pelijke problemen, ver-
telt voorzitter PETER 
PONT. “We zijn van 
plan binnenkort een  
politiek café in Den 
Haag te organiseren.”  
 

nu de partij zo sterk groeit, 
heeft 50PLuS behoefte aan 
goede kandidaten. Iedereen 
die zich geroepen voelt of die 
waardevolle kandidaten meent 
te kunnen aandragen, wordt 
nadrukkelijk gevraagd dit 
voor 1 mei te melden aan de 
Kandidatencommissie 50PLuS, 
Postbus 161, 5680 aD Best (Dit 
kan alleen schriftelijk). 
 
Wie een vertegenwoordigende 
functie binnen 50PLuS wil 
vervullen, dient eerst een 

kaderopleiding te volgen. Bij 
aanvang van die kaderoplei-
ding moeten de deelnemers 
minimaal zes maanden lid 
zijn van 50PLuS. Ze worden 
door de kandidatencommissie 
beoordeeld op basis van hun 
cV en een motivatiebrief. Om 
te kunnen deelnemen is een 
bewijs van goed gedrag vereist.  
 
De kaderopleidingen worden 
gegeven in utrecht, Den Haag, 
’s-Hertogenbosch en Zwolle. Ze 
bestaan uit een startweekend 

van vrijdagmiddag tot en met 
zaterdagmiddag, inclusief 
overnachting en vervolgens 
zeven zaterdagen van 10.00 tot 
16.30 uur. 
 
alle relevante onderdelen 
komen aan bod. De kandidaten 
betalen zelf een fors deel van 
de opleiding en de reis- en 
verblijfkosten. De hoogte van 
het verschuldigde bedrag 
wordt later bekend gemaakt 
en is afhankelijk van het aantal 
deelnemers en de locatie.
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Het eind 2011 gekozen bestuur van de afdeling 
Flevoland heeft in 2012 vanzelfsprekend zijn focus 
gelegd op de Kamerverkiezingen. Het succes dat 
daarbij landelijk werd gehaald werd deels overscha-
duwd door het verlies van Peter Pellenkoft, die in de 
laatste week voor de verkiezingen onverwacht in 
het harnas stierf.  

In 2013 wil 50PLUS Flevoland zich richten op 
regionaal belangrijke thema’s als: 
-  Het Oostvaarderswold als onderdeel van de eco-

logische hoofdstructuur
-  De uitbreidingsplannen voor Lelystad airport, 

met de afweging tussen economische belangen 
tegenover mogelijke aantasting van woongenot 
als belangrijk discussiepunt

-  De mogelijke aanleg van een haventerminal in 
Lelystad

-  De dreigende samenvoeging van de provincies 
noord-Holland, utrecht en Flevoland  
 

De Flevolandse afdeling streeft ernaar over deze en 
andere onderwerpen dit jaar discussieavonden voor 
leden en overige belangstellenden te organiseren. 
Daarbij zullen deskundigen uit de eigen partij de 
problematiek kort samenvatten, hun standpunten 
verdedigen en de gevolgen van mogelijke keuzes 
uitleggen.  
 
Het bestuur van 50PLuS Flevoland is volop in over-
leg met lokale politieke partijen om te komen tot 
samenwerking op gemeentelijk niveau en moge-
lijke onderlinge ondersteuning. Om die reden is de 
afdeling op zoek naar leden die woonachtig zijn in 
de gemeenten Dronten, Zeewolde en noordoost-
polder en op de hoogte zijn van de lokale politieke 
thema’s. Bovendien moeten ze bereid zijn energie 
te steken in het coördineren van lokale activiteiten 
in hun woonplaats en het leggen van contacten 
met de lokale politieke partijen. Leden die zich wil-
len inzetten voor de verdere ontwikkeling van de 
afdeling Flevoland kunnen contact opnemen met 
voorzitter@50plusflevoland.nl.  
 

Flevoland
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Den Haag 

Mooi én makkelijk:  
de Sta-Op-Stoel 
 
 
 

Meer informatie:  
Strada b.v., Postbus 6150, 
5600 HD Eindhoven

Telefoon: (040) 252 16 81

Mail: info@stradaproject.com

Alle voordelen van de comfortabele  
Sta-Op-Stoel op een rijtje:
-  Een aangenaam steuntje in de rug: geniet van 

het gemak van de onzichtbare sta-op-functie.
- Deze seniorenstoel is aantrekkelijk om te zien 

en niet stigmatiserend.
-  U  hoeft niet vlakbij een stopcontact te zitten. 

Het is geen elektrische stoel.
- Er zijn geen snoeren en geen verwarrende 

afstandsbediening.
- De Sta-Op-Stoel wordt pas aangeschaft als 

zelfstandig opstaan moeite gaat kosten.  
- Het principe is dat de gebruiker zelf aanstuurt 

en de eigen spierkracht blijft gebruiken. 
- De gepatenteerde Sprinq-techniek compen-

seert deels het lichaamsgewicht van de gebruiker. 
 Bekende meubelproducenten gaan dit systeem in 

een aantal modellen toepassen.
- U wordt op een rustige, sympathieke manier  

uit uw eetkamerstoel of fauteuil geduwd, 
wanneer u dat wilt.

- Het systeem levert een kracht tegengesteld  
aan de zwaartekracht. De gewenste kracht kan 
worden aangepast aan het lichaamsgewicht of 
aan de spiersterkte. 

- De gebruiker kan met minder spierkracht toch 
zelf opstaan.

- Het gebruik van deze stoel benadrukt wat de 
gebruiker wél kan. 

- De stoel kan mét of zónder het sta-op-systeem 
worden besteld.

- Verkrijgbaar in diverse kleuren, met stof,  
leer en kunstleer.

-  Leverbaar als fauteuil en eettafelstoel. MET DE STA-OP-STOEL HOEFT U NIET DE HELE DAG OP UW … TE BLIJVEN ZITTEN! 

Eindelijk is er een stoel waaruit u gemak kelijk 
op kunt staan en die een functioneel design heeft: 
de Sta-Op-Stoel! De onzichtbare sta-op-functie 
geeft een actieve ondersteuning bij het opstaan 
door op ingenieuze en elegante wijze de zitting te 
kantelen. Ook bij het zitten gaan volgt de stoel uw 
beweging. U blijft uw eigen spierkracht gebruiken, 
maar krijgt een gerieflijk steuntje in de rug! 
 

Dit is het eerste 
moDel van 

een uitgebreiDe 
Designcollectie

v
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“Gedeputeerde Staten van Gro-
ningen zijn bezig met het bepalen 
van het buizentracé Eemsdelta 
voor het vervoeren van gevaar-
lijke stoffen vanaf de Eemshaven 
het land in. Kiest men voor het 
meest voor de hand liggende 
en waarschijnlijk goedkoopste 
tracé – namelijk door het regio-
nale tracé Delfzijl/Eemshaven te 
bundelen met het nationale tracé 
Slochteren, Loppersum, Leermens, 
appingedam – dan gaat ook dit 
tracé door het gebied lopen waar 
nu de aardbevingen als gevolg 
van aardgaswinning veelvuldig 
voorkomen.  

Het bestuur van 50PLuS Gronin-
gen verzoekt de 50PLuS-fractie in 
de Tweede Kamer de regering te 
vragen of het niet verstandiger is 
om het nationale tracé te herzien 
en die via een oostelijker route te 
laten lopen. Een alternatief tracé 
zou kunnen lopen van Slochteren 
via Siddeburen en Wagenborgen 
naar Delfzijl/Eemshaven. Het regi-
onale tracé zou dan parallel aan de 
n33 kunnen worden aangelegd. 
Veiligheid dient voorop te staan, 
zeker voor wat betreft het toch al 
zo risicovolle gebied in de omge-
ving van Loppersum, want hier 
treedt de grootste bodemdaling 
op. als er door de te verwachten 
toename van aardbevingen in dit 
gebied ook nog eens milieuvervui-
ling zou optreden door breuk of 
scheurvorming in buizen die erg 
schadelijke stoffen zullen kunnen 
transporteren, dan zullen de rapen 
goed gaar zijn voor de bevolking 
daar. Maar ook voor de provincie 
als geheel, die er baat bij heeft om 
als gasleveringsprovincie te kun-
nen blijven functioneren.” 

“niet vertegenwoordigd zijn in de Friese 
Provinciale Staten was een teleurstelling. 
Zeker als we zien hoe we daarna de wind 
mee hebben. Het heeft wel als voordeel 
dat we alle aandacht kunnen besteden 
aan het opbouwen en de continuïteit 
van de afdeling Fryslân. We zorgen klaar 
te zijn voor de volgende verkiezingen 
waaraan we meedoen. We volgen na-
tuurlijk landelijke, regionale en lokale 
ontwikkelingen op de voet.
aan specifieke Friese omstandigheden 
besteden we veel aandacht. We maken 
ons grote zorgen over hoe, na de ge-
meentelijke herindeling, gemeenten 
en de provincie omgaan met onder-
werpen als wonen, zorg, leefbaarheid, 
werkgelegenheid en duurzaamheid. 
Betaalbaarheid en bereikbaarheid zijn 
kernbegrippen. We vinden dat veel poli-
tici en bestuurders het drukker hebben 
met hun eigen (partij)problemen dan 
met problemen waar de kiezers, en dan 
in het bijzonder huidige en toekomstige 
50-plussers, tegenaan lopen. Door Frys-
lân als aantrekkelijke leef- en woonom-
geving te benaderen, ontstaan nieuwe 
kansen voor de hele bevolking. Vergrij-
zing en krimp willen we dan ook zien als 
uitdaging en niet als bedreiging.

Wat gaan onze leden en kiezers van ons 
merken? De nu al meer dan 250 leden 
worden twee keer per jaar uitgenodigd 
voor een ledenvergadering. Er is afge-
lopen jaar een nieuwsbrief verschenen 
en waar nodig of wenselijk is er telefo-
nisch of digitaal contact. Over relevante 
onderwerpen maken we ons standpunt 
kenbaar via lokale en regionale media. 
We zijn bezig ledengroepen te formeren 
rond de volgende onderwerpen: Onder-
wijs, Sport, recreatie, Toerisme, Werkge-
legenheid, Wonen, ruimte, Welzijn, Plat-
telandsbeleid, Verkeer en vervoer, Milieu 
en duurzaamheid, Gezondheidszorg, 
cultuur en taal en Water. Leden roepen 

we op zich aan te melden voor één of 
meerdere onderwerpen. Standpunten 
zullen vooral worden uitgewisseld via 
mailcontact of via de website. Het zou 
mooi zijn als we expertgroepjes kunnen 
maken van leden – of belangstellen- 
den – die kennis hebben van zo’n  
onderwerp en zich er met anderen  
verder in willen verdiepen. aanmelden 
kan via secretaris@50plusFriesland.nl.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
die in een deel van Friesland al begin 
november 2013 plaatsvinden, willen 
we graag in contact komen met lokale 
partijen, die – delen van – ons gedach-
tengoed in hun programma hebben 
staan, of willen opnemen. We bereiden 
ons zo vroeg mogelijk voor op de eerst-
volgende verkiezingen van Provinciale 
Staten. Leden of kiezers die actief willen 
meedoen tijdens de campagne of die 
in aanmerking willen komen voor de 
kandidatenlijst kunnen zich beschikbaar 
stellen via voorzitter@50plusFriesland.nl. 
We willen straks zeker zetels! En op basis 
van de talrijke reacties verwachten we 
die ook. Met meerdere zetels verwerven 
we een duidelijk podium om onze stand-
punten in daden om te zetten. natuurlijk 
zorgen we voor een goede verbinding 
met het landelijk 50PLuS-bestuur, de 
fracties in de Eerste en Tweede Kamer en 
straks in het Europees Parlement. Voor 
50PLuS Fryslân is dat van groot belang. 
We doen dan ook buiten de provincie ac-

tief mee en willen waar 
mogelijk kandidaten 
leveren.” 

De eerstvolgende leden-
vergadering van 50PLUS 
Fryslân is op zaterdag 
11 mei a.s. 
 

Het gebouw van de Gasunie is wél aardschokbestendig… maar is de martinitoren 
bestand tegen de grondwerkzaamheden voor het misbaksel Forum? En worden de 
bewoners van verzakkende huizen wegens bodemdaling door aardgaswinning in 
Groningen voldoende gecompenseerd? Is het wel verstandig om een energiestraat 
vanuit de Eemshaven door een aardschokgevoelig gebied aan te leggen?
 
Frits E. Colnot, secretaris/penningmeester 50PLUS Groningen

Is het niet verstan-
diger om het nati-
onale buizentracé 
voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen 
te herzien?, vraagt 
TINUS HAMS uit 
Oude Pekela zich af.

   Groningen 
 
 

Veiligheid 
voorop

Ledendag Groningen
Op maandagavond 15 april houdt 50PLuS Groningen een ledenvergade-
ring in Maartenshof, Schaaksport 100, Groningen. Op de agenda is, naast 
de versterking van het bestuur, ruim plaats ingeruimd voor de komst van 
norbert Klein. 

Maak gebruik van deze gelegenheid om onze nummer twee in de Twee-
de Kamer de Groninger belangen mee te geven! Leden kunnen zich voor 
deze bijeenkomst aanmelden via secretaris@50plusgroningen.nl. In ver-
band met de vergaderroutine van de Tweede Kamer is de bijeenkomst in 
Maartenshof vroeg op de avond gepland – van 18.30 uur tot 20.30 uur –, 
zodat norbert de dinsdag daarop weer fris in Den Haag kan verschijnen.

Door Fryslân als aantrekkelijke leef- en woonomge-
ving te benaderen, ontstaan nieuwe kansen voor de 
hele bevolking, stelt voorzitter JAN WATERLANDER. 
“Vergrijzing en krimp willen we dan ook zien als 
uitdaging en niet als bedreiging.” 

   Fryslân

‘We willen straks 
zeker zetels!’
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aardschokbestendig? 

De Waterpoort in Sneek 

Henk Krol in Ljouwert



    Gelderland
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 ‘Zorgvuldig voortbouwen’

   Overijssel 

“Overijssel, de provincie in het oosten 
met meer dan een miljoen inwoners. 
Sinds 2011 is de 50PLuS-partij er ac-
tief. In maart 2011 heeft de partij een 
zetel gekregen in de Provinciale Staten 
van Overijssel. En in november 2011 
is de oprichting van de vereniging 
50PLuS Overijssel bekrachtigd tijdens 
de algemene Ledenvergadering. Dit 
jaar vindt de aLV plaats in maart 2013 
en komen we tot een voltallig bestuur.
Het bestuur is al geruime tijd op elkaar 
ingewerkt, er is veelvuldig contact 
met de fractie in de Provinciale Staten. 
Vanuit de 50PLuS bezoeken we het 
hele jaar door verpleeg- en verzor-

gingstehuizen, voedselbanken en 
zorgboerderijen in de provincie. Ook is 
er regelmatig contact met de leden in 
Overijssel. uit deze gesprekken blijkt 
dat er veel waardering is voor het werk 
dat Henk Krol verricht in de Tweede 
Kamer en voor de regionale contacten.
Henk Krol heeft tijdens de verkiezings-
campagne voor de Tweede Kamer 
2012 Deventer bezocht. Samen met 
bestuur, fractie en enthousiaste leden 
hebben we 50PLuS-kranten uitge-
deeld op de befaamde internationale 
boekenmarkt in Deventer, met jaarlijks 
meer dan honderdduizend bezoekers. 
Het verkiezingsprogramma en daar-

naast de duidelijk herkenbare paarse 
50PLuS-poster op de verkiezingsbor-
den, de kranten en affiches hebben 
gezorgd voor de twee leden in de 
Tweede Kamer.

In 2012 hebben we als bestuur een 
eigen onderzoek naar plaatselijke par-
tijen in de diverse gemeenten in Over-
ijssel uitgevoerd. Van de Plaatselijk 
Belang-partijen krijgen we vaak lan-
delijk en provinciaal steun, in de vorm 
van stemmen. De partij 50PLuS gaan 
we verder zorgvuldig voortbouwen op 
weg naar de Provinciale Statenverkie-
zingen in 2015.

De huidige fractie van de 50PLuS in 
de Provinciale Staten in Zwolle kent 
één Statenlid, rob Freriks, en twee 
beëdigde burgerleden. Waarschijnlijk 
wordt de fractie aangevuld met een 
fractiemedewerker. We hopen dat de 
volgende verkiezingen in 2015 de frac-
tie van 50PLuS meerdere zetels krijgt 
in de Provinciale Staten, zodat 50PLuS 
zowel lokaal in de provincie alsook 
landelijk (via de Senaat / Eerste Kamer) 
meer invloed krijgt opdat wij uw stem 
kunnen verwoorden.” 

Het bestuur van 50PLUS Over-
ijssel heeft een onderzoek naar 
plaatselijke partijen in gemeenten 
in Overijssel uitgevoerd. “Van die 
partijen krijgen we vaak landelijk 
en provinciaal steun, in de vorm 
van stemmen”, vertelt ad interim 
voorzitter ALDERT FRIK. 
 Deventer

 

“als ik dit schrijf, zijn net de laatste pei-
lingen bekend. Zeventien zetels in de 
Tweede Kamer! En de eerste aanvallen 
op onze partij zijn geopend. Ouderen 
moeten niet klagen. Volgens Diederik 
Samsom zijn zij de rijkste groep van ne-
derland. Qua vermogen dan. Hij vergeet 
twee dingen. a: Het gaat maar om een 
kleine groep rijken. B: Dat vermogen zit 
vooral in stenen en dat komt er voorlo-
pig dus niet uit. Hier zal het niet bij blij-
ven. Maar we staan ook in Gelderland 
klaar om op basis van een goede invul-
ling van het Statenlidmaatschap en een 
nieuw en krachtig bestuur een stevig 
fundament voor de toekomst te leggen, 
het ledental verder uit te breiden en het 
hoofd te bieden aan bedreigingen die 

wellicht op ons af zullen komen.
Begonnen in december 2010 heeft 
50PLuS in Gelderland, door middel van 
een succesvolle campagne en een goed 
verkiezingsprogramma, een zetel in de 

Provinciale Staten veroverd. En niet al 
te lang daarna werd het eerste succes 
geboekt. Een uitgebreide actie in de zo-
mer van 2011, veel media-aandacht en 
een succesvolle handtekeningenactie 
resulteerden er in dat er in de regionale 
treinen in Gelderland in de toekomst 
toiletvoorzieningen zullen worden ge-
realiseerd.

natuurlijk zijn er ook andere onderwer-
pen waar 50PLuS Gelderland zich voor 
heeft ingezet en nog inzet. Zo wordt 
in het Ik start smart-programma, waar-
bij jongeren geholpen worden bij het 
opstarten van een eigen bedrijf, sinds 
vorig jaar ook aandacht besteed aan 
50-plussers die werkeloos zijn gewor-
den. Ook wordt aan deze groep door 
middel van herscholingsprogramma’s 
veel aandacht besteed. Met een motie 
werd in de laatste vergadering van 
vorig jaar bereikt dat in het Gelderse 
ambitieuze sportprogramma ook fi-
nanciële ruimte wordt geschapen om 
kinderen uit minder draagkrachtige 
gezinnen lid te kunnen laten worden 
van een sportvereniging. Hoezo one 

issue-partij? De problematiek rond het 
goederenvervoer door onze provincie 
wordt voortdurend aangekaart. Benut 
de Betuwelijn beter is ons devies. Dan 
kunnen de plannen om goederenver-
voer via apeldoorn en Zutphen over de 
bestaande personenvervoerslijn te laten 
verlopen voorlopig de ijskast in. 
Een belangrijk onderwerp is ook het toe-
zicht dat er vanuit de provincie zou moe-
ten worden uitgeoefend op de explosief 
stijgende gemeentelasten. En, voor zover 
dat binnen de verantwoordelijkheid van 
de provincie valt, de al maar stijgende 
kosten voor de thuiszorg. 
Gelderland heeft een stevig fundament  
gelegd voor de toekomst. nadat onze 
afdelingsvoorzitter norbert Klein lid 
werd van de Tweede Kamer, heeft Gel-
derland een nieuw bestuur gekozen 
bestaande uit ruud Bakkers, Henk van 
der Elst, Marcel Bruins en Ines Scheffer. 
De fractie 50PLuS in de Gelderse Staten 
– bestaande uit Leo Meerts, commis-
sielid en lid van het hoofdbestuur, Frank 
Surink, fractiemedewerker, Mayke Paes, 
fractielid en waar ik ook zelf deel van 
mag uitmaken – zal zich ook de komen-
de jaren onverminderd inzetten voor de 
belangen van de Gelderse burgers. al-
lemaal, of ze nu lid zijn of niet.” 
 
Kijk voor meer informatie en 
voor het laatste nieuws op 
www.50plusgelderland.nl
  

50PLUS Gelderland wil een stevig fundament 
voor de toekomst leggen, zegt fractievoorzitter 
ROELOF MULDER. “We doen dat op basis 
van een goede invulling van het Statenlidmaat-
schap en een nieuw, krachtig bestuur.”
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roelof mulder

‘Fundament gelegd 
voor de toekomst’



Pédaler over 
de Vélodyssée
Frankrijk - Langs de Franse atlantische kust is een 
nieuw routenetwerk ontwikkeld: de Vélodyssée. Het 
traject is ongeveer 1200 kilometer lang en beslaat 
vrijwel de gehele westkust van Frankrijk. De oneindige 
kustlijn, in zee uitmondende rivieren, pittoreske dorp-
jes, robuuste havenstadjes, een uitstekende keuken 
en cultuur: onderweg komen fietsers het allemaal 
tegen. Het Franse netwerk van autoluwe, recreatieve 
fietstrajecten wordt elk jaar gestaag uitgebreid: steeds 
meer jaagpaden langs rivieren en voormalige spoor-
banen veranderen in voies vertes, zogenaamde groene 
wegen die autovrij zijn zodat iedereen onbezorgd en 
rustig door de natuur kan peddelen. Daarnaast groeit 
het aantal bewegwijzerde véloroutes sterk. Met de 
Vélodyssée als absolute uitschieter onder de nieuwe 
fietsroutes. 
meer informatie op www.velodyssey.com
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Iers plezier
Ierland - the Gathering Ireland is een jaar durend feest met een pro-
gramma vol evenementen en festivals. In heel Ierland vinden honder-
den evenementen plaats waarbij muziek, gastronomie en cultuur  
centraal staan. Bezoekers wandelen met de inwoners mee in de  
People’s Parade tijdens St. Patrick’s Day, proeven het atlantische zee-
banket bij het Galway Oesterfestival of laten de frisse zeewind door  
de haren waaien op de Cliffs of Moher. In Dublin drinken ze een pint 
in de authentieke Guinness-brouwerij, wandelen ze door Victoriaanse 
buurten, huren ze een fiets in Phoenix Park en gaan naar cow’s Lane 
Designer Mart om creatief te shoppen. 
meer informatie op www.thegatheringireland.com 

Sneeuwpret zonder ski’s
 
Frankrijk - De Franse alpen zijn vanwege de sneeuwzekerheid en de gezellige 
après-ski een populaire bestemming onder nederlandse wintersporters. 
Maar niet iedereen is altijd even gemotiveerd om te skiën of te snowboarden, 
terwijl men wel graag in een sfeervolle winterse omgeving vertoeft. Om die 
reden heeft vakantieverhuurder Pierre & Vacances een speciale niet-ski-pas 
ontwikkeld. In vier verschillende skistations – Avoriaz, Val d’Isère, Les Ménuires 
en alpe d’Huez – geeft deze pas niet-skiërs gedurende het hele verblijf toegang 
tot de wellnessactiviteiten, sauna en sportruimtes, de zwembaden en zelfs 
het nieuw geopende subtropische zwemparadijs aquariaz in avoriaz. Ook 
outdooractiviteiten als een tocht met een hondenslee, sneeuwschoenlopen, 
schaatsen en parachutespringen zijn bij de pas inbegrepen. Zo is het mogelijk 
van de bergen en de gezelligheid van wintersporten te genieten zonder dat er 
een ski of snowboard aan te pas komt. 
meer informatie op www.pierreetvacances.nl

Een museum vol Vikingen
Denemarken - In december 
1013 slaagde de Deense Viking-
koning Svend Tveskæg er in 
Engeland in handen te krijgen. 
Koning Sven Gaffelbaard, zoals 
zijn nederlandse naam is, nam 
toen met een Deens Vikingenle-
ger Londen in, waarna de Engel-
se koning Ethelred vluchtte naar 
normandië. Om dat te herden-
ken is 2013 in Denemarken het 
Jaar van de Vikingen. Eén van de 
activiteiten in het kader van het 
themajaar is een tentoonstelling 

in het Nationaal Museum in Kopenhagen. De expositie zal een overzicht 
geven van het reilen en zeilen van de Vikingen, ook wel noormannen 
genoemd, die niet alleen bekend zijn geworden door hun veroverings-
tochten, maar ook vanwege hun handelsgeest, zeemanskunst, religie 
en bekwaamheid in het maken van sieraden. Er zullen op de expositie 
voorwerpen uit de Vikingtijd te zien zijn afkomstig uit twaalf landen. 
De tentoonstelling wordt opgebouwd rondom de resten van een groot 
oorlogsschip van de Vikingen. 
De tentoonstelling loopt van 22 juni tot en met 17 september. 
meer informatie op www.natmus.dk/en
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Eén van de halteplaatsen in de Vélodyssée: La rochelle 
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Samenstelling: adri van Esch 
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Acht ideeën voor wie nog 
op zoek is naar een Europese 
vakantiebestemming

B&B in opkomst
 
Zwitserland - Een echt Bed & Breakfast-land was Zwitserland nooit, maar 
langzaamaan wordt deze overnachtingformule er steeds populairder. Het 
aantal B&B-bedrijven is de afgelopen vijf jaar verdubbeld en het land telt 
nu meer dan duizend adressen. Met de explosieve toename van B&B’s 
komt men tegemoet aan de wens van veel vakantiegangers om te logeren 
in kleinschalige, authentieke accommodaties. Ook het persoonlijk contact 
met de gastheer is een belangrijk argument om voor een Bed & Breakfast 
te kiezen. Elk logeeradres heeft zijn eigen stijl en charme: de ene keer 
logeert men in een villa, de andere keer in een boerderij op het platteland 
of in een alpenchalet met het mooiste uitzicht denkbaar. Er zijn Bed & 
Breakfast-adressen in piepkleine gehuchten, dichtbij de stad of in bekende 
vakantieplaatsen. 
meer informatie op www.bnb.ch en www.mySwitzerland.com/bnb 

Voorjaar in het dal, winter in de bergen
 
Italië - In de Italiaanse regio Zuid-Tirol is het nu winter in 
de bergen en voorjaar in het dal. Boven de 1500 meter 
ligt nog sneeuw, in de lager gelegen gebieden ontwaakt 
de natuur langzaam uit de winterslaap. Voorjaar in Zuid-
Tirol staat vooral bekend om de prachtig bloeiende 
fruitboomgaarden. Het milde klimaat aan de zonzijde 
van de alpen is niet alleen ideaal voor de fruitteelt, 
maar ook voor iedereen die wil fietsen of wandelen. Of 
je nu kiest voor de sneeuw of voor het lentegevoel, na 
een actieve dag in de berglucht – op de besneeuwde 
toppen of in het groene dal – wacht een warm onthaal 
van de boer of boerin in een van de 1500 nog werkende 
vakantieboerderijen die aangesloten zijn bij roter Hahn, 
een organisatie gespecialiseerd in boerderijvakanties in 
Zuid-Tirol. 
meer informatie op www.rodehaan.it/nl

Verborgen schat
 
Tsjechië - De new York Times publiceert jaarlijks een lijstje met welke 
bestemmingen we dat jaar niet mogen overslaan. Op 1 staat dit jaar rio de 
Janeiro, amsterdam staat op 6 en Parijs sluit de lijst af op plaats 46. Op positie 
34 staat het Tsjechische Jesenìky, een hooggebergte in Noord-Moravië op de 
grens met Polen. Deze verborgen schat ligt op zo’n elf uur rijden van nederland. 
De enorme bergen en heuvels zorgen voor een grote toeloop van skiërs en 
langlaufers. naast wintersporten kun je in het gebied ook kennismaken met de 
oude Tsjechische spa-traditie. Het gebied telt talloze wellness- en spa-centra 
zoals het kuuroord Libuše. Dertig kilometer ten zuiden van Jeseníky ligt het 
bijzondere kuuroord Karlova Stúdanka dat in de achttiende eeuw werd gesticht. 
De spa’s in het kuuroord maken gebruik van mineraalwater dat al eeuwen 
bekend staat om zijn geneeskrachtige werking. Omringd door natuur en  
houten chalets is het kuuroord één van de plaatsen ter wereld met de meest 
zuivere lucht. 
meer informatie over Jeseníky op www.msregion.cz/en/jeseniky  
en over kuuroord Karlova Stúdanka op www.k.studanka.cz/en/

Kuuroord Karlova Stúdanka

B&B-herberg ascharina bij St. antönien in het kanton Graubünden 
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Oranje Boven
 
Duitsland - Koningin Beatrix maakt op 30 april plaats voor haar zoon Willem-
alexander en het nederlands koninkrijk bestaat eind dit jaar tweehonderd 
jaar. Genoeg aanleiding om eens een gedeelte van de Oranjeroute te rijden, 
een 2600 kilometer lang traject door nederland en Duitsland dat langs de 
pracht en praal van het Oranjeverleden voert. Het nederlandse deel van de 
route doet onder meer koninklijk paleis Het Loo in apeldoorn aan. Het Loo 
was van 1686 tot 1975 de zomerresidentie van de nederlandse stadhouders 
en het koningshuis, en koningin Wilhelmina woonde er na haar aftreden in 
1948. In Duitsland leidt de Oranjeroute langs nassau, waar de oorsprong 
van ons koningshuis ligt, en Dillenburg, waar in 1533 Willem van Oranje 
werd geboren. Vanuit het kasteel van Dillenburg leidde hij de opstand van 
de nederlanden tegen de Spaanse koning. andere belangrijke stops op de 
Oranjeroute zijn Bad arolsen en Bad Pyrmont, plaatsen die met nederland 
verbonden zijn door koningin-regentes Emma, de tweede echtgenote van 
koning Willem III. Zij voorkwam dat het nederlandse koningshuis uitstierf. 
meer informatie op www.germany.travel
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De Wilhelmsturm in Dillenburg 
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“Zo denk je nog: ‘nu ga ik het toch maar 
wat rustiger aan doen’ of de wereld ziet 
er heel anders uit. Je ontmoet vrienden 
en hoort van hen dat ze denken over 
het oprichten van een partij voor vijf-
tigplussers. Je discussieert als rechtge-
aard liberaal over het waarom. Je voelt 
wel wat voor de redenen en ongemerkt 
zit je er middenin.
 
Januari 2011. We gaan aan de provincia-
le verkiezingen meedoen! ‘Wil jij niet op 
de lijst staan in noord-Holland? Je bent 
bekend in ’t Gooi als oud-burgemeester 
van Bussum. En in Kennemerland we-
gens jouw activiteiten voor heemtuin 

Thijsse’s Hof in Bloemendaal en jouw 
maandelijkse columns over de natuur.’ 
Wat moet je dan met zo’n vraag, zeker 
als die komt van een club die je bent 
gaan waarderen en waarover je het met 
de doelstelling roerend eens bent. 
Op plaats vier dus. niet direct verkies-
baar, maar wel in het oog. Je raakt aan-
gestoken door de verkiezingskoorts. 
Dagenlang door noord-Holland trek-
ken om posters te plakken. Je wordt 
ineens expert met betrekking tot plak-
middelen en strategische plekken op 
de aanplakborden. Een hele ervaring is 

de deelname aan enkele verkiezingsde-
batten en politieke cafés op plaatselijk 
niveau. 
nummer 1 wordt gekozen en in mei 
2011 werd ik zijn duolid in de diverse 
commissies van Provinciale Staten.
 
Met Provinciale Staten had ik gelukkig 
al eerder ervaring als lid tussen 2003 
en 2007. Je kent al een beetje de weg 
en ook nog een flink aantal van de 
ambtenaren. nu nog zien welke spe-
ciale 50PLuS-onderwerpen over het 
provinciale voetlicht kunnen worden 
gebracht. Dat bleken er nog aardig wat. 
Openbaar vervoer, door de bezuinigin-

gen zwaar onder 
druk, was een 
dankbaar onder-
werp. Samen met 
andere partijen 
lukt het dan ge-
lukkig toch nog 
best om rampen 

voor ouderen en hun mantelzorgers, 
die sterk van het OV afhankelijk zijn, te 
voorkomen.
Huisvesting wordt ook deels door pro-
vincies beïnvloed. Levensloopbesten-
dige woningen bouwen als onderdeel 
van binnenstadrenovaties of zoge-
naamde inbrei bouwprojecten. Wijk- en 
buurtcentra spelen een belangrijke rol 
bij het actief houden van ouderen en 
bij het organiseren van hun zorg. Pro-
vinciale Sociale agenda’s en regionale 
afstemmingsprogramma’s Bouw, twee 
zaken waar de provincie de regie voert, 

vormen hier politiek beïn-
vloedbare momenten.
Via het duolidmaatschap 
werd ik per november 
2011 echt Statenlid en kon 
ik direct aan de slag met 
de begroting. Dan is het 
fijn om over een aantal 
betrouwbare hulpen te 
beschikken. En zo was het.
Onze jonge partij is na-
tuurlijk niet zomaar vol-
wassen en van alle gemak-
ken voorzien. Dat merk je 
als je de eerste keer aan 
de adviesraad van onze 
partij deelneemt, waar je 
als Statenlid toe behoort.
De adviesraad was toen een periodieke 
bijeenkomst van ons hoofdbestuur, 
samen met de voorzitters van de pro-
vinciale afdelingen, de Statenleden 
en toen nog het Eerste Kamerlid. Dat 
vraagt veel improvisatie en vooral 
goedwillende inzet van iedereen. En 
die is er dan ook: hartverwarmend hoe-
veel spontane hulp wordt aangeboden. 
Mensen doen allerlei klussen, zoals no-
tuleren, enveloppen vullen of op allerlei 
plekken het gezicht van 50PLuS laten 
zien. Groot is op dit punt mijn bewon-
dering voor de club vrijwilligers die 
elke keer na een televisie-uitzending 
voor onze politieke partij in Best bij de 
telefoon zit. In het begin ging het om 
enkele tientallen telefoontjes, maar 
tegenwoordig om vaak meer dan twee-
honderd telefonische aanmeldingen 
voor het lidmaatschap. 
 
Ja, en dan komt het moment dat onze 
partij een nieuwe voorzitter zoekt. Zo-
mer 2012 bleek dat ik er serieus over zou 
moeten denken of ik mij wel of niet kan-
didaat zou stellen. Dat ik mij kandidaat 
gesteld heb, spijt mij absoluut niet. Dat 
ik in november 2012 Jan nagel mocht 
opvolgen, daar ben ik best trots op.
50PLuS blijkt een levende en zeer le-

vendige partij. We hebben natuurlijk 
ook stromingen. Prima! als we maar 
met respect met elkaar omgaan.
50PLuS moet ook nog een heleboel 
leren. We gaan aan kadervorming 
doen. Want we groeien en hebben 
straks goed voorbereide, betrouwbare 
en sterk gemotiveerde mensen nodig 
om in onze besturen en volksvertegen-
woordigingen plekken te gaan bezet-
ten.
Onze bestuurlijke en onze politieke 
organisatie moeten verder worden 
uitgebouwd. codes over omgang met 
media, interne communicatie, public 
relations, enzovoort, behoeven ontwik-
keling en invoering in onze organisatie.
Kortom, er is nog heel veel werk aan 
de winkel willen we een partij zijn die 
blijvend op de kaart staat om deel te 
nemen aan alle aspecten en niveaus 
van het bestuur van ons land, met 
een gezond accent op de positie van 
50-plussers.
 
50PLuS mag zich verheugen in een 
actief en betrokken hoofdbestuur. We 
hebben de taken en verantwoordelijk-
heden onderling goed verdeeld. We 
kunnen allerlei karren trekken. Daar 
kunt u op vertrouwen. Kan ons hoofd-
bestuur op uw steun rekenen?” 

‘Het is hartverwarmend 
hoeveel spontane hulp 
wordt aangeboden’ 

50PLUS moet nog een heleboel leren, ziet WILLEM 
HOLTHUIZEN, voorzitter van het hoofdbestuur. 
“Daarom gaan we aan kadervorming doen. Want we 
hebben straks goed voorbereide mensen nodig om 
in onze besturen en volksvertegenwoordigingen 
plekken te gaan bezetten.”

‘Een levende en   
levendige partij’

Colofon 
50PLuS KranT is een 
uitgave van 50PLuS 
www.50pluspartij.nl

Landelijk secretariaat: 
Postbus 161, 
5680 aD  Best 
info@50pluspartij.nl 
Tel. 0900 – 50 50 50 2 
(1 cent per minuut)

Productie: BPG Best, 
Postbus 10, 5680 aa Best, 
www.bpgbest.nl  

Coördinatie: anke nollen,  
adri van Esch, 
Hans van Velde, 
Ellen Jansen

Voorzitter Willem Holthuizen

Graag nodigen wij u uit voor de 
algemene Ledenvergadering van 
50PLuS op zaterdag 6 april 2013 in 
Media Plaza, Polarzaal, Jaarbeurs 
utrecht, entree Oost, croeselaan 6. 
We heten u welkom vanaf 11.30 uur 
met een kopje koffie of thee en wat 
lekkernijen. aanvang van de verga-
dering is om 12.00 uur. We sluiten af 
om ca. 16.00 uur met een drankje.  
Er is om 13.30 uur een pauze, even-
eens met koffie, thee en een saucij-
zen- of kaasbroodje. 
 
u meldt zich bij voorkeur aan via 
ALV@50pluspartij.nl. Nevenstaande 
bon insturen kan ook.  
De agenda en overige stukken kunt 
u vanaf half maart inzien via onze 

website www.50pluspartij.nl. Ze 
liggen ook klaar bij de ontvangst in 
Media Plaza vanaf een half uur voor 
aanvang van de vergadering. 
Er kunnen maximaal 400 personen in 
de zaal. als u verzekerd wilt zijn van 
een plaats, meldt u zich snel aan.  
 
Willem Holthuizen, voorzitter 

• Als u ons niet heeft gemachtigd om 
automatisch de contributie te incas-
seren, controleert u zelf even of u de 
contributie voor 2013 heeft betaald 
op rekeningnummer 466 31 41? 
U heeft alleen stemrecht als uw 
bijdrage door ons is ontvangen.  
• let op: u krijgt geen uitnodiging 
meer per post

Aanmeldingsbon 
 
Ja, ik wil graag aanwezig zijn bij de algemene  
Ledenvergadering op 6 april in Media Plaza van  
de Jaarbeurs in utrecht. 
 
naam:

adres:

PC/Woonplaats:
 

Bon sturen aan 50plus 
antwoordnummer 22, 5680 VB Best 

Uitnodiging algemene Ledenvergadering, 6 april 2013 


