
Minister Jeroen Dijsselbloem heeft on-
langs in het Europees Parlement gepleit 
voor meer Europese bemoeienis met 
de pensioenen. 50PLUS is daar faliekant 
op tegen. Nederland heeft één van de 
beste pensioenstelsels ter wereld en 
heeft alleen maar te verliezen als de 

Europese Unie de regie krijgt over de 
pensioenen. “Europa moet afblijven van 
onze pensioenen”, zegt een strijdbare 
Toine Manders, lijsttrekker van 50PLUS 
bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement. “We moeten ook alles uit de 
kast halen om goede zorg te kunnen 
blijven bieden. En behoud van banen is 
van doorslaand belang!” 
Volgens diverse media heeft Dijs-

selbloem in het Europees Parlement 
gepleit voor ‘een strakke coördinerende 
rol’ voor de Europese Unie bij het her-
vormen en toekomstbestendig maken 
van de verschillende pensioenstelsels, 
te vergelijken met de regie die de EU 
al heeft over de begrotingen van de 
lidstaten. 50PLUS vindt dat Europa 
hooguit op de achtergrond een rol mag 
spelen als het om hervormingen van 
pensioenstelsels gaat. “Europa mag de 
krijtlijnen aangeven, maar de invulling 
moet een zaak van de lidstaten blijven”, 
vindt Manders. “Onze verkiezingsleus 
blijkt actueler dan ooit: Europa, handen 
af van onze pensioenen!” 
Toine Manders vindt de Europese ver-
kiezingen heel belangrijk voor de toe-
komst van 50PLUS. “Als wij één of meer 
zetels behalen, zullen de belangen van 
50-plussers beter worden behartigd in 
Europa en dat is nodig.  
Ook is een goed verkiezingsresultaat 
van belang omdat 50PLUS dan meer 
leden zal aantrekken. Heel veel Neder-
landers willen dat hun belangen krach-
tig worden verdedigd.”  

Europa heeft ons veel goeds gebracht, 
stelt Manders. “Maar door de groei is 
de organisatie te groot geworden, be-
moeit Europa zich teveel met nationale 
aangelegenheden en wordt er teveel 
geld uitgegeven. Wij willen met voor-
stellen komen om Europa vanaf 2014 
te hervormen door de besluitvorming 
daadkrachtiger te maken, minder regel-
geving en een goedkopere opzet van 
het Europees Parlement. 

Daar waar Europa nodig is, zal het aan 
de slag moeten. Maar als het beter na-
tionaal geregeld kan worden, moet de 
Nederlandse politiek het werk doen.” 
De toekomst van Nederland ligt in één 
Europa.  
 
“Europa heeft voor ons een toegevoeg-
de waarde en daar gaat 50PLUS aan 
werken”, aldus Manders.
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Toine Manders over zorg, banen en pensioenen
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Op 22 mei zijn de Europese verkiezingen. Voor  

50PLUS zijn drie onderwerpen cruciaal als het  

gaat om Europa, stelt lijsttrekker Toine Manders  

strijdvaardig: zorg, banen en pensioenen. 

Europa moet van onze  
pensioenen afblijven

Europa mag 
de krijtlijnen 
aangeven

Toine Manders 
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2Lees verder 

 
Jan Nagel: 
‘50PLUS vindt weg  
omhoog terug’

 

Europa  
Waar staat 50PLUS 
voor?

Martine Baay: 
‘Aan de kant staan  
roepen lost niets op’

Norbert Klein: 

‘We hebben een  
belangrijke  
meerwaarde’

Algemene  
Ledenvergadering 

Zaterdag 29 maart  
in Hilversum
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Binnen een jaar  
Tweede Kamerverkiezingen? 
Wie lang(er) in de politiek meeloopt, 
weet dat kabinetten eigenlijk nooit 
op zakelijke argumenten vallen, maar 
meer door incidenten of verslechterde 
persoonlijke verhoudingen. De legen-
darische formateur van het kabinet Den 
Uyl mr. J.A.W. Burger zei vroeger: ‘Het 
gaat om de politieke wil. Als die er is 
los je de grootste problemen op, maar 
als die er niet is, kan elke kleine kwestie 
een noodlottige bananenschil zijn.’ 
Er is natuurlijk de afgelopen tijd veel 
gebeurd. D66-leider Pechtold diende 
persoonlijk de motie van wantrouwen 
in tegen PvdA-minister Plasterk. En hij 
wreef enkele weken later nog eens zout 
in de open wond door in een interview 
te verklaren dat hij nog steeds vindt dat 
deze minister weg moet. 
PvdA-leider Samsom reageerde gebe-
ten en heeft last van openlijke aanval-
len van binnenuit zijn fractie. Ook dat 
vicepremier Asscher het in de peilingen 
beter doet dan de feitelijke leider kan 
hem niet onberoerd laten. 
En vervolgens kwamen er allerlei eisen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
De CU-eis om illegaliteit niet strafbaar 
te stellen kan met vertragingen en 
uitstel van het wetsontwerp nog ont-
weken worden. Maar dat kan niet met 
de D66-eis om de eerste belastingschijf 
per 2015 met 1 miljard te verlagen. 
Pechtold voegt in zijn spraakmakende 
Telegraaf-interview daaraan toe dat er 
anders geen deal is en dat hij geen vei-
lingmeester is. ‘Fixed deal’ noemt hij dit 
soort eisen. 
 
De regeringspartijen zitten in de klem. 
De vele niet nagekomen beloftes van 
premier Rutte hebben zijn campagne 
voerende achterban gefrustreerd. Wil 
VVD’er Mark Rutte nog indruk maken 
dan zal hij iedere werknemer minstens 
2000 euro moeten beloven. En Diederik 
Samsom hangt na het zware verlies in 
de grote steden het offerzwaard boven 
het hoofd. Daarbij komt dat de PvdA 
zich voor de Statenverkiezingen duide-
lijk zal moeten profileren, wat ongetwij-
feld tot nieuwe spanningen zal leiden. 
Maar er zijn nog meer factoren die de 
val van het kabinet kunnen bespoedi-
gen. In de eerste plaats is de kans le-
vensgroot dat de huidige coalitie VVD-
PvdA gesteund door de meest geliefde 
oppositiepartijen D66, CU en SGP na 
de verkiezingen van de Eerste Kamer in 
2015 geen meerderheid meer heeft. 
Pechtold zegt dit: “Een nieuw weegmo-
ment is maart 2015 als er een nieuwe 
Eerste Kamer wordt gekozen. Als er dan 
geen meerderheid is, is er sowieso een 
groot probleem. En de vraag is of er 
dan nog ambitie is.” 
Met die uitzichtloze donkere tunnel 
in de nabijheid weet Pechtold beter 
dan wie dan ook dat het wachten met 
het landelijk verzilveren van de bij de 

gemeenteraadsverkiezingen getoonde 
grote winst een risico van verdampen 
heeft. De D66-historie kent hiervan 
meer voorbeelden. En als je al geruime 
tijd bij het pluche passende pakken 
draagt, wordt de verleiding natuurlijk 
erg groot om hoge eisen te stellen of 
de steun in te trekken.  
 
50PLUS moet doorbreken 
Het jaar 2015 moet voor 50PLUS het 
jaar van de doorbraak worden. Maar 
het zal ook een moeilijk jaar worden. 
Alle nieuwe partijen weten hoe moeilijk 
de kandidaatstellingen kunnen verlo-
pen. Vaak zijn er kandidaten die zichzelf 
de beste van iedereen weten en als 
dat niet met een hoge plek op de lijst 
beloond wordt, onmiddellijk weglopen 
of bedanken. Het zal daarom goed zijn 
om alle kandidaten vooraf te vragen of 
ze op de lijst willen staan ongeacht de 
plaats waarop zij door de leden zullen 
worden gesteld. Mensen die het uitslui-
tend om henzelf gaat en die geen par-
tijbelang zien, kunnen we beter missen. 
De doorbraak moet er komen door 
in 2015 overal in de Staten te komen. 
In Groningen, Friesland, Drenthe en 
Zeeland is dat nu nog niet het geval, 
in tegenstelling tot de acht overige 
provincies. Een versterking in de Staten 
kan ook betekenen dat we ons zetel-
aantal in de Eerste Kamer vergroten. En 
hoe belangrijk dat kan zijn, hoeft geen 
verder betoog. Door meer zetels te 
behalen wordt 50PLUS een factor van 
grotere betekenis.  
 
Iedereen bedankt 
Toen ik in oktober vorig jaar werd ge-
vraagd opnieuw de voorzittershamer 
te hanteren, heb ik even geaarzeld. Het 
voorzitterschap is een zware functie 
die heel veel tijd vergt. En er trad een 
bijna geheel nieuw bestuur aan met 
mensen die niet eerder met elkaar had-
den samengewerkt. Toch ben ik blij dat 
ik het gedaan heb. Misschien was het 
in het begin even aan elkaar wennen, 
maar de ploeg heeft zonder uitvallers 
in harmonie de eindstreep gehaald. 
Professioneel hebben de bestuursleden 
elkaars opvattingen gerespecteerd en 
hun vele werk gedaan. Dat geldt niet in 
de laatste plaats voor de niet terugke-
rende leden Jan Waterlander en Mieke 
Hoek. De laatste kreeg de omvangrijke 
taak van penningmeester toebedeeld 
en heeft zonder op vrije tijd te letten 
hier ongelooflijk veel werk verricht. Dat 
geldt ook voor Monique die dapper als 
vast baken op ons partijkantoor er voor 
zorgde dat ons onderbezet hoofdkwar-
tier goed bleef draaien. Alle mensen 
met wie ik de afgelopen maanden heb 
mogen samenwerken wil ik zeer, zeer 
bedanken. Als Eerste Kamerlid en als 
adviseur van het (nieuwe) Hoofdbe-
stuur blijf ik voor 50PLUS actief. Ik wens 
iedereen een goede Algemene Leden-
vergadering toe.” 

De afgelopen maanden was het hard werken voor een  
bijna geheel vernieuwd Hoofdbestuur, constateert  
voorzitter JAN NAGEL. “Dat harde werken heeft tot  
zichtbare resultaten geleid.” 

Op dit moment treedt Toine Manders al 
op voor 50PLUS in Europa. Zo heeft hij 
een voorstel gedaan om een Eurocom-
missaris al het beleid te laten beoor-
delen op de gevolgen voor de ouder 
wordende mens. Manders: “Door betere 
medische zorg en verbeterde arbeids-
omstandigheden worden wij steeds ou-
der en dat is goed. Dat heeft echter wel 
gevolgen voor het functioneren van de 
economie en de maatschappij in het 
geheel. Vanaf nu moet er beleid wor-
den gemaakt dat met de gevolgen van 
deze vergrijzing rekening houdt. Denk 
aan de koppeling van de meester en de 

gezel op de werkvloer, de tandembaan. 
Jong leert oud en oud leert jong. Ook 
moet er wat gebeuren aan de digitale 
laaggeletterdheid. Zelfs een aangifte bij 
de politie kan meestal alleen nog maar 
via internet, maar niet iedereen heeft 
dat geleerd. Een speciale Eurocommis-
saris die het beleid beoordeelt op de 
gevolgen voor senioren kan daar reke-
ning mee houden.”

Wilt u meer weten over 50PLUS- 
lijsttrekker Toine Manders, kijk dan  
op www.toinemanders.nl of op 
www.50pluspartij.nl

“Er is altijd een weg waar je over rijdt als je op vakantie gaat. 
Er is altijd een weg die het vrachtverkeer neemt als vanuit 
Schiphol of Amsterdam geleverd moet worden in België, 
Frankrijk of Luxemburg. Of verder. Er is altijd een weg die het 
verkeer neemt vanuit Rotterdam met zijn uitgebreide haven-
faciliteiten naar zuidelijke landen en ook gedeeltelijk naar 
Duitsland en daar verder. Dus een goede infrastructuur is van 
wezenlijk belang voor onze samenleving. Dat houdt ook de 
zorg in voor een goed leefmilieu in de omgeving van deze 
wegen en de aansluitende provinciale wegen. En dat geeft 
redenen tot zorg. 50PLUS houdt daarbij de vinger aan de 
pols. Bij het verder aanleggen van wegen vinden wij dat nut 
en noodzaak goed afgewogen moet worden. Inspraak van 
belanghebbenden weegt zwaar. 
 
Noord-Brabant heeft van oudsher een agrarische inslag. 
Door verdere industrialisering lopen wij tegen een inten-
sivering aan die het acceptabele gaat overschrijden. Denk 
aan megastallen voor varkens en ander vee. Het worden 
productie-eenheden waar scherp gelet moet worden op een 
balans in de voedselketen en belasting van het milieu. Ook 
in Brabant lopen innovatieve projecten om te komen tot 
een efficiënte bouw van stallen met technische oplossingen 
voor voedering en verwerking van afvalstoffen. Eén van de 
markante problemen is de logistiek tussen diverse bedrijven 
die ieder een deel van de problematiek behandelen. Concen-
tratie van de behandeling zorgt voor minder heen en weer 
rijden van auto’s en daar is nog veel te winnen. 
 
Noord-Brabant heeft zijn specifieke problemen in de che-
mische industrie. Het Moerdijkcomplex is economisch van 
groot belang, terwijl het leefmilieu ook zijn zekerheden 
vraagt. Maar er zijn niet alleen agrarische, logistieke en che-
mische activiteiten. Langzamerhand gaat zuidoost-Brabant 
tot de wereldtop behoren als kenniscentrum. De samen-
werking met universiteiten van Eindhoven, Delft, Nijmegen, 
Utrecht en Maastricht geeft een sterke impuls op het gebied 
van technologie, medische applicaties, biologie en genees-
kunde. Terwijl de natuurkunde- en scheikundeopleidingen 
ook op een hoog plan komen. Internationaal zijn er samen-
werkingsovereenkomsten met diverse Europese universitei-

ten (Santander Group, CESAER, Leuven, Linz, Denemarken). 
Verder internationaal nog in Singapore, China, Bangalore, 
Hydrarabad, Atlanta en Melbourne. 50PLUS is van mening 
dat intensivering op technologisch gebied de hoogwaardige 
werkgelegenheid in de provincie verder zal stimuleren. In dit 
verband zijn de stimulerende activiteiten vanuit de Europese 
Unie zeer waardevol om nog meer aandacht op onze regio te 
richten en vandaar uit nog meer steun te krijgen.  
 
Vanuit deze ontwikkeling zijn ook projecten gestart die 
op technologische gronden belangrijk zijn voor de zorg in 
het algemeen en in meerdere mate de zorghulp voor onze 
doelgroepen. In samenwerking met de Europese groepen 
in Brussel worden stimulerende proeven genomen die via 
internetverbindingen een hulp en steun kunnen zijn voor 
thuiswonenden die hulpbehoevend zijn. Als voorbeeld wijst 
50PLUS op de organisatie AGE Platform Europe (a.i.s.b.l.) als 
een Europees netwerk van ongeveer 167 organisaties van 
en voor personen van 50 jaar en ouder. Vanuit dit netwerk 
wordt getracht om de belangen te behartigen en te laten 
horen van ongeveer 150 miljoen 50-plussers. En daar moeten 
wij bij horen. 50PLUS moet zijn stem luid en duidelijk laten 
horen op deze internationale platforms. Daar worden onze 
belangen bespoken.  
In samenwerking met zorgverzekeraars zijn met steun uit 
Brussel diverse provinciale projecten gestart. Deze projecten 
zijn veelbelovend en omvatten eenvoudige elektronische 
hulpmiddelen zoals controle op het dagelijks op het juiste 
moment innemen van medicaties. Daarnaast bewaking dat 
bij een verwachte aanwezigheid de bewoner zich ook regel-
matig verplaatst. Zo niet, dan volgt een traject van controle. 
Wij moeten het niet willen dat iemand 10 jaar geleden over-
leden is in zijn woning en dat niemand dat merkt.  
 
Diverse projecten om leeftijdsbestendig te bouwen komen 
van de grond, maar nog moeizaam. Maak in een huis stan-
daard bredere deuren en zorg dat een trap zo breed is dat 
fatsoenlijk een traplift geplaatst kan worden. Zo zijn er nog 
vele onderwerpen die via architecten, zorgverzekeraars en 
overheden met hun soms niet aflatende regelzucht moeten 
worden opgepakt. Laat 50PLUS hierop blijven hameren.”

Noord-Brabant

50PLUS laat stem luid horen
Waar ligt noord Brabant? 
“natuurlijk een over-
bodige vraag”, vindt 
HORST OOSTERVEER, 
voorzitter van 50PLUS 
noord-Brabant. “Vooral 
als je je realiseert hoe 
de ligging van noord-
Brabant is.”

Vervolg van de voorpagina 

Jong leert oud en 
          oud leert jong

Horst Oosterveer
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Het afgelopen half jaar zijn de volgende resultaten behaald: 
 
•  De onrust die de partij een half jaar geleden overkwam is voorbij. De terugge-

keerde rust heeft in alle peilingen geleid tot een (lichte) stijging in het zeteltal.

•  Het bestuur werd geconfronteerd met hoge uitgaven in 2013 die niet in de  
begroting waren opgenomen. Met harde hand is een aantal bezuinigingen  
doorgevoerd.

•  De lang gevraagde beginselverklaring is gereed en kan op de Algemene  
Ledenvergadering worden vastgelegd.

•  Er is een maandelijkse nieuwsbrief gekomen, waardoor de leden beter  
geïnformeerd worden.

•  We gaan alles op alles zetten om bij de Europese verkiezingen één of meer 
zetels te behalen. Met Toine Manders hebben we een goed ingewerkte  
lijsttrekker en de Algemene Ledenvergadering kan een sterke lijst vaststellen. 
Hetzelfde geldt voor ons eerste Europese verkiezingsprogramma.

•  Er is een bruisende verkiezingscampagne opgezet in het hele land. Hoge  
ambities die door een hard werkend team moeten worden waargemaakt.

•  Het is buitengewoon verheugend dat zes van de negen in november benoem-
de Hoofdbestuursleden zich herkiesbaar hebben willen stellen waardoor de 
broodnodige continuïteit gehandhaafd kan blijven.

•  We hebben met John Struijlaard een ervaren bestuurder en kandidaat- 
voorzitter.

•  50PLUS is klaar voor de Europese verkiezingen en heeft ook het schema klaar 
voor de Statenverkiezingen in maart 2015 (zie elders in deze ledenkrant).

•  De kans dat er binnen een jaar nieuwe Tweede Kamerverkiezingen komen, 
neemt met de dag toe. Dat laatste vraagt een nadere analyse.  
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Zie ook www.50plusbrabant.nl



 1.  Europa is van de burgers dus moet een raadgevend referendum gehouden worden over de EU. 
 2.  Europa moet van onze pensioenen afblijven. 
 3.  Europa praat met ouderen en niet over ouderen. 
 4.  Europa moet de zorg voor de ouder wordende mens goedkoper en beter maken. 
 5.  Europa moet zich beter inzetten voor onze veiligheid. 
 6.  Europa geeft 50-plussers meer perspectief op de arbeidsmarkt met tandembanen. 
 7.  Europa moet onze economie duurzaam concurrerend maken. 
 8.  Europa moet zich inzetten tegen de leegloop van het platteland. 
 9.  Europa moet armoedebestrijding bevorderen. 
 10.  Europa moet gelijke spelregels hanteren voor alle lidstaten. 
 11.  Europa moet een Europese ouderenpas invoeren.

  Waar wil 50PLUS op besparen in Europa?  
  Wat niet werkt moeten we afschaffen! 
 
 12.  Europa moet minder landbouwsubsidies verstrekken: produceren voor de markt en niet voor de    
  boeren. 
 13.  Europa heeft een exit-regeling voor financieel zwakke eurozone-landen. 
 14.  Europa mag geen geld geven aan ‘lakse’ landen. 
 15.  Europa moet van het verhuiscircus naar Straatsburg af. 
 16.  Europese Unie mag voorlopig niet uitbreiden. 
 17.  Europa moet met minder Europarlementariërs, minder Eurocommissarissen, minder ambtenaren,  
  minder adviesclubs en geen snoepreisjes.

  Kijk voor het volledige Europees verkiezingsprogramma op www.50pluspartij.nl
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Waar staat 50PLUS voor  
in Europa?

“Ook voor de Nederlandse pers was 
Europa een brug te ver. Het gevolg is 
dat Europa in de luwte is doorgegroeid 
tot een organisatie die een eigen leven 
lijkt te leiden en waar de burger geen 
grip meer op heeft. Europa was een 
droom waar we nu uit ontwaken. Kun 
je burgers dat kwalijk nemen? Ik denk 
het niet. Afgezien van de niet aflaten-
de regelzucht zijn er volgens mij twee 
grote pijnpunten. 

Het Verdrag van Maastricht  
Het verdrag van Maastricht, gesloten 

in 1992, is de basis van de monetaire 
unie en daarmee ook de basis van de 
euro. Om de euro te stabiliseren is in 
1997 tot het Stabiliteitspact besloten. 
Het pact heeft een ‘preventieve arm’ 
en een ‘correctieve arm’. De preven-
tieve arm eist van de lidstaten dat een 
maximaal begrotingstekort van 3 pro-
cent van het bbp (bruto binnenlands 
product) en een maximale overheids-
schuld van 60 procent van het bbp 
niet mag overschrijden. Houdt men 
zich daar niet aan, dan treedt de cor-
rectieve arm in werking met een boete 
van 0,2 procent tot maximaal 0,5 

procent van het bbp. Dat het pact op 
grote schaal geschonden werd, was 
voor het Europees Hof van Justitie 
nimmer aanleiding om tot beboeting 
over te gaan. Europa was niet in staat 
om te handhaven. De Europese staats-
schulden crisis was een feit. 
 
Het Akkoord van Schengen  
Het tweede pijnpunt is het gevolg  
van het in 1985 gesloten akkoord  
in het Luxemburgse plaatsje  
Schengen. Dit akkoord is door vijf 
staten gesloten: België, Duitsland, 
Frankrijk, Luxemburg en Nederland. 
Het doel is de afschaffing van de ge-
meenschappelijke grenzen en een vrij 
verkeer van alle burgers uit de deelne-
mende staten. Deze vijf landen deden 
economisch gezien niet veel voor 
elkaar onder. Het Schengengebied is 
in de loop der jaren steeds verder uit-
gebreid en omvat nu 28 landen. In een 
aanzienlijk aantal van deze landen is 
de levensstandaard laag en is er sprake 
van corruptie op grote schaal.  Louche 
uitzendbureaus gevestigd in deze lan-
den hebben vrij toegang tot de rijke 
landen en leveren arbeiders voor on-
der meer de bouw en landbouwsector. 
Deze uitzendbureaus voelen zich niet 
gehouden aan wetten en regelgeving. 
Uitbuiting van werknemers is meer 
regel dan uitzondering. Moderne  

slavernij dus. Door deze praktijken 
worden Nederlandse bedrijven kans-
loos en loopt de staat kapitalen aan 
belasting en premies mis. Burgers, 
maar ook stadsbesturen, klagen over 
overbewoning en overlast. Uitkering-
migratie is reeds aan de orde. Euro-
commissaris Viviane Reding had wel 
begrip voor de uitkeringsmigranten. 
Zij vond de uitkeringen in Nederland 
hoog. Is hiermee de toon gezet? 
 
Hoe nu verder?  
In dit kader spreekt de titel van het 
beginselprogramma van 50PLUS mij 
aan: Verzet en verbondenheid. Het 
bestaansrecht van de EU staat níet ter 
discussie. In het kader van de mondia-
lisering lijkt de EU mij zelfs onmisbaar. 
Teveel EU zal echter tot weerstand 
leiden bij de burger. De EU is er im-
mers voor de burgers. Democratie is in 
de vrije wereld het grootste goed van 
de burger en moet dicht bij de burger 
staan. Daarom mag de soevereiniteit 
van lidstaten niet verder worden aan-
getast. Het bestaansrecht van de EU 
is aan de burger. 50PLUS is een jonge 
partij met waardevolle leden, die hun 
schat aan kennis en ervaring kunnen 
inzetten voor een beter Europa.” 
 

Zie ook www.50plusoverijssel.nl

   Overijssel
 

Noord-Holland 

De nationale politici zien 
de bui van de Europese 
verkiezingen al hangen, 
denkt GERRIT WESTER-
HOF, penningmeester van 
50PLUS Overijssel. “De 
politici van de gerenom-
meerde partijen hebben in 
het verleden de Europese 
politiek liefst zoveel mo-
gelijk buiten beschouwing 
gelaten. Het was immers 
geen onderwerp waar je 
op kon scoren.” Gerrit Westerhof 

50PLUS in noord-Holland
Mijn naam is Joop 
Berendsen. Ik ben 
63 jaar en woon-
achtig in Zand-
voort.  
 
Sinds een jaar ben 
ik lid van 50PLUS 
en vervul sinds 
oktober 2013 de 

functie van penningmeester van de 
regio Noord-Holland. Ik ben werkzaam 
geweest in de financiële dienstverle-
ning en heb jarenlang leiding gegeven 
aan industriële ondernemingen in 
zowel binnen- als buitenland. Op dit 
moment ben ik nog betrokken bij een 
aantal ondernemingen werkzaam op 
het gebied van verkeershandhaving 
en -surveillance.  
Graag werk ik mee aan de verdere 
uitbouw van onze partij om daarmee 
ouderen een krachtige stem te geven 
binnen politiek Nederland.

Verzet en verbondenheid, 
ook voor Europa

Ik ben Roy Ho Ten 
Soeng, voorzitter 
van 50PLUS Noord-
Holland. Ik heb aan de 
wieg gestaan van de 
oprichting van Ook 
U en uiteraard ook 
van de partij 50PLUS. 
Ik ben ook voorzitter 
van de Commissie van 

Beroep van onze partij en was voorzitter 
van de commissie die het Verkiezings-
programma voor de laatste Tweede Ka-
merverkiezing geschreven heeft. Ik heb 
Geschiedenis en Rechten gestudeerd en 
ben momenteel rechtbankmediator in 
Noord-Holland en mediator-trainer. In het 
verleden ben ik wethouder van Alkmaar 
geweest en burgemeester in de gemeen-
ten Venhuizen en Medemblik.  
 
Ik hoop van harte dat we op alle leden 
kunnen rekenen tijdens de campagnes 
die ons te wachten staan, te beginnen 
met de Europese verkiezingen. De oogst 
is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Er 
moeten flyers bezorgd worden, posters 
worden geplakt, etc. Aan de komende 
gemeenteraadsverkiezingen doet 50PLUS 
niet mee, zoals u weet. Onze slogan is 
dan ook: Stem lokaal! Veel 50-plussers zijn 
lid van lokale partijen, dus geef hen uw 
stem. Meld u aan als vrijwilliger tijdens de 
campagnes via onze website of via hoten-
soeng@multiweb.nl. 

Ik ben Roberto 
Schols, 50 jaar en 
woon samen met 
mijn vrouw en 
zoontje van 9 in 
Aalsmeer. Na de 
hbo ben ik in 1987 
toevallig in de 
ict gerold. Ik ben 
daarin werkzaam 

geweest tot en met 2006. Daarna ben 
ik als ondernemer werkzaam geweest 
in de automotive industrie, tot en met 
mei 2011.  
 
Ik ben lid van 50PLUS sinds april 2013. 
Sinds oktober 2013 vervul ik de functie 
van algemeen bestuurslid voor 50PLUS 
Noord-Holland. Ik ben van mening dat 
50PLUS de enig echte koers aanhoudt 
om Nederland weer op het welvaarts-
niveau te brengen van voor 2008.  
Daar wil ik graag mijn steentje aan 
bijdragen.

Mijn naam is Hein 
Stulemeijer. Ik ben 
vicevoorzitter van 
50PLUS Noord-
Holland.  
 
Mijn keuze voor 
50PLUS: omdat 
een beschaafde 
samenleving haar 

ouderen waardeert om hun levens-
ervaring en uit respect voor wat zij 
hebben voort gebracht. In het besef 
dat ouderen en hun kinderen samen 
met elkaar moeten leven en de jeugd 
van nu, straks vijftig plus zal worden. 
Zij moeten samen in staat kunnen zijn 
een onbezorgde toekomst met elkaar 
te kunnen verdienen. Daarvoor wil ik 
mij met en bij 50PLUS inzetten.  

Zie ook www.50plusnoordholland.nl Even voorstellen:
roy Ho Ten Soeng

roberto Schols Hein Stulemeijer Joop Berendsen

Het gebouw van het Europees Parlement in Brussel 
 

Zichtbaar  
langs de snelweg

Help 50PLUS met campagne voeren voor de verkiezingen 
voor Europa. Met uw hulp halen we minimaal 2 zetels! 
 
Voor de campagne voor de Europese verkiezingen zijn we op zoek naar plekken 
langs snelwegen waar dagelijks veel mensen voorbijkomen. Geld voor reclame-
zuilen is er niet. Daarom zoeken we eigenaars van hekken of bouwwerken (zoals 
schuurtjes) die vanaf de snelweg duidelijk zichtbaar zijn. We laten grote banners ma-
ken met de afmetingen van een bouwhek. In elke provincie kunnen we maximaal 10 
van die banners ophangen. Voor de juiste locaties hebben we uw hulp nodig.  
Hebt u zelf zo’n opvallende plek? Of kent u de eigenaar van een hek of bouwsel 
langs de snelweg? Leg uit dat een speciale ploeg van 50PLUS de banners komt 
ophangen, heel voorzichtig, zonder iets te beschadigen. Op de banners staat heel 
groot het logo van 50PLUS. Het zijn echte aandachttrekkers, maar ze moeten dan 
natuurlijk wel hangen op plekken die goed zichtbaar zijn. 
 
Kunt u ons helpen? Mail dan aan banner@50pluspartij.nl. Het liefst ontvangen we van 
u foto’s van de beoogde plekken en de namen van de contactpersonen die ons toe-
stemming hebben gegeven om de banner op te hangen. Laten we er samen voor zor-
gen dat 50PLUS, ook met een krappe campagnebeurs, toch optimaal zichtbaar zal zijn!

kandidatenlijst verkiezingen 

Europees Parlement

Op voordracht van de selectiecommissie – bestaande 

uit de HB-leden Jan Waterlander (voorzitter), Ruud 

Bakkers en Wim van Overveld met Toine Manders  

als adviseur – is het Hoofdbestuur gekomen tot de 

opstelling van de kandidatenlijst voor de Europese 

Parlementsverkiezingen 2014. Deze lijst wordt bij de 

Algemene Ledenvergadering van 29 maart in Hilver-

sum ter goedkeuring en definitieve vaststelling aan  

de leden voorgelegd. 

 
 1.  A.J.M. Manders (Toine), Asten 

 2.  Th.J.M. Heere (Theo), Den Haag 

 3.  P. Vosters (Petra), Amstelveen 

 4.  A.J.M. Spooren (Chris), Son en Breugel 

 5.  A. Hernández (Adriana), ’s-Hertogenbosch 

 6.  O.A.C. De Meij (Olga), Amsterdam 

 7.  J.H.T. Van Orsouw (Joop), Oss 

 8.  T. Wiersma (Theun), Opeinde 

 9.  J.A. van Houwelingen (Jan), Venlo 

 10.  M. Koopman (Maurice), Amersfoort 

 11.  P.T. Spijkstra (Pietsje), Ternaard 

 12.  L. Leegstra (Lissette), Groningen 

 13.  R.J. Mulder (Roelof ), Kerk Avezaath 

 14.  J.H. Haasnoot (Jaap), Katwijk 

 15.  R.H.T. Koornstra (Ruud), Eefde 

 16.  W. van de Linde (Wibo), Nijemirdum 

 17.  A. Engels (Astrid), Huizen 

 18.  H.C.M. Krol (Henk), Eindhoven

Stemmen vanuit het buitenland 

 
Ook als u tijdelijk of permanent in het buitenland woont, is het belangrijk om op 

22 mei te gaan stemmen voor het Europees parlement. Ook uw belangen staan 

op het spel! Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen, kunnen zich tot en 

met 10 april registreren om te stemmen. Dat kan digitaal bij het Bureau Verkie-

zingen van de gemeente Den Haag. Meer informatie over stemmen vanuit het 

buitenland en de registratie is te vinden op www.stemmenvanuitbuitenland.nl.

SHOP EN WIN! 
 

Boodschappen doen en ook nog eens een  
prachtige prijs winnen? Het kan met de ‘big shopper’ 
van 50PLUS! 
 
Kom in actie voor 50PLUS! Dat kan op een héél eenvoudige manier. Het cam-
pagneteam voor de Europese verkiezingen heeft prachtige boodschappentassen 
laten maken. U kent ze wel: die handige ‘big shoppers’ van Albert Heijn, Jumbo of 
Dirk van den Broek waarin u al uw aankopen makkelijk meeneemt. Maar laat de 
tas van uw supermarkt de komende weken gewoon thuis liggen en ga op stap 
met de shopper van 50PLUS. Die is nog handiger, want er zit een speciaal haakje 
voor uw paraplu op. En u maakt meteen reclame voor 50PLUS! 
 
Dat is nog niet alles. Wie boodschappen gaat doen met de opvallende paarse 
shopper van 50PLUS maakt ook nog eens kans op prachtige prijzen!  
Stuur een foto van uzelf met de 50PLUS-boodschappentas op en wie weet 
gaat u wel op reis!  
Elke honderdste inzender krijgt een informatieve dag in het Europees parle-
ment in Brussel aangeboden. Onder alle inzenders verloten wij ook nog een 
hoofdprijs: een volledig verzorgde reis voor 2 personen naar Griekenland!  

Zo doet u mee. Mail een foto van uzelf met de shopper in de hand naar 
shopper@50pluspartij.nl. Uw foto op onze Facebook-pagina plaatsen kan ook. 

Doe mee! Help 50PLUS en maak bovendien kans op een mooie prijs!

De shoppers zijn te verkrijgen bij alle partijbijeenkomsten van 50PLUS en bij uw  
regionale afdeling.
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50plus maart 2014

“Op 12 mei 1897 vond men in het veen 
tussen Yde en Vries het geconserveer-
de lijk van een meisje. Uit onderzoek 
blijkt dat het ongeveer 16-jarige meisje 
zo’n 2000 jaar geleden moet zijn ver-
moord en daar waarschijnlijk gedumpt.  
 
De provincie Drenthe heeft tal van 
oudheden en bezienswaardigheden, 
zoals de overbekende hunebedden van 
het Trechterbekervolk, de veenkolo-
niën en de beroemde schaapskuddes. 
Het is dan ook begrijpelijk dat Drenthe 
veel toeristen trekt. Maar ook dankzij 
het prachtige natuurschoon dat aan 
je oog voorbij trekt als je door de pro-
vincie rijdt. En vaak kun je op de fiets 
nóg meer genieten van de rust, stilte 
en schoonheid waarlangs de vele goed 
onderhouden fietspaden je leiden. Een 
heleboel mensen komen hier om te ge-
nieten van een (fiets)vakantie en – ge-
imponeerd door de rust en de ruimte 
van het Drentse land – besluiten veel 

ouderen om zich hier te vestigen.  
Een goede zaak, ware het niet dat 
door de ontstane bovengemiddelde 
vergrijzing de behoefte aan zorg steeds 
groter wordt. Echter, door het gebrek 
aan arbeidsplaatsen trekken veel jon-
geren naar de grote steden of naar 
het westen en ontstaan er problemen. 
Aan de ene kant de toenemende ver-
grijzing met daaraan gekoppeld een 
toenemende behoefte aan zorg. Aan 
de andere kant het vertrek van de 
mensen die mantelzorg op zich zouden 
kunnen nemen. Ook het sluiten van 
vele verzorgingshuizen vergroot deze 
problemen. De noodzaak om hierop te 
anticiperen zal duidelijk zijn. 
 
Het is dringend noodzakelijk dat de re-
gering voorziet in een systeem dat het 
voor jongeren aantrekkelijker maakt 
om te blijven. Dus werkgelegenheid 
creëren in combinatie met betaalbaar 
wonen. Vaak vallen de jongere starters 

net buiten de boot omdat ze nog niet 
voor een sociale huurwoning in aan-
merking komen en de vrije sector te 
duur is. De voorgestelde verhoging van 
de door Europa opgelegde inkomens-
grens van 34.000 naar 38.000 euro is 
een stap in de goede richting.  
 
Het fenomeen van de hogere inko-
mens met te lage huren had en heeft 
terecht ieders aandacht maar ook 
omgekeerd is er een probleem. Als je 
om welke reden dan ook in inkomen 
achteruit gaat, moet de mogelijkheid 
bestaan om de huur naar beneden bij 
te stellen om te voorkomen dat men 
niet meer kan betalen en een uitzetting 

dreigt. Voor veel oude-
ren, en vooral diegenen 
met een huurwoning, is 
dat punt bereikt als zij 
overgaan van salaris naar 
AOW en zeker diegenen 
die te maken hebben met 
het optrekken van de 
AOW-leeftijd en niet heb-
ben kunnen sparen voor 
het AOW-gat. 
 

De grote vraag is nu wat Europa kan 
doen voor de provincie Drenthe met 
betrekking tot het bovenstaande.  
Kunnen zij middels subsidie aan  
bedrijven de plaatselijke economie 
aanzwengelen en sociale woningbouw 
stimuleren? 
 
Het meisje van Yde, een stukje van 
onze Drentse cultuur, tentoongesteld 
in het Drents Museum in Assen. Het 
zou toch doodzonde zijn als dat de 
toekomst van Drenthe zou zijn: enkel 
nog een plaatje in een museum.” 
 
 
Zie ook www.50plusdrenthe.nl

   Drenthe
 

kan Europa de economie in Drenthe aanzwengelen 
en sociale woningbouw stimuleren, vraagt WILMA 
MONTANJE, secretaris van 50PLUS Drenthe zich af. 
Om de provincie voor ouderen én jongeren 
aantrekkelijk te houden. 

Het meisje van Yde 

Europa en het meisje van Yde

76  50plus krAnT

“Zeeuwen zijn altijd op zoek naar 
nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijk-
heden, een zoektocht naar innovatie. 
Voor Zeeuwen niets nieuws dus. Er zijn 
natuurlijk criticasters die liever alleen 
maar binnen de dijken willen blijven 
kijken. Bang de vertrouwde veilige leef-
omstandigheden op te geven, bang de 
identiteit te verliezen. Ook zo gaat het 
al jaren. Niets nieuws dus. 
In het verleden leefden we rond ons 
eigen dorp of stad, zelfvoorzienend. 
Door de groei van de bevolking wa-
ren we genoodzaakt onze grenzen te 
verleggen. Inmiddels zijn we zover 
gekomen dat onze belangen niet meer 
alleen vanuit Zeeland of zelfs vanuit 
Nederland kunnen worden behartigd 
en worden geregeld. De landen om ons 
heen worden steeds belangrijker voor 

handel en economie. Weer kijken we 
over de grenzen om zaken gezamenlijk 
af te spreken en te regelen. Europese 
samenwerking is belangrijk en hiermee 
werd het Europees Parlement een feit. 
Dat is niet meer terug te draaien, ook 
al denken sommigen daar anders over. 
50PLUS is geen voorstander dat alle 
macht bij het Europees Parlement komt 
te liggen, maar wil wel een kritische 
deelnemer in dit Europese Parlement 
zijn. 
 
50PLUS kan in het Europees Parlement 
veel betekenen voor Zeeland. Onlangs 
nog dreigde de investeringen in puls-
korvisserij geblokkeerd te worden door 
Franse parlementariërs in het Europese 
Parlement. Nederland heeft zich hier-
tegen sterk verzet met als gevolg dat 

er groen licht is gekomen om de proef 
met het pulskorvistuig voort te zetten 
en zelfs uit te breiden. De pulskorvis-
serij is voor Nederland en voor Zeeland 
een belangrijke innovatie, is goed voor 
het milieu, spaart brandstof en be-
schermt de zeebodem. 
 
Natuurlijk is Europa ook erg belangrijk 
voor de Zeeuwse handel- en transport-
sector. Zeeland exporteert onder meer 
groente, fruit, vis en schelpdieren naar 
verschillende Europese landen. Door 
Europese regelgevingen is de douane-
afhandeling en financiële afhandeling 
een stuk eenvoudiger geworden. Dat 
komt weer ten goede aan de snelle 
afwikkeling van de goederenstromen. 
Voor de Zeeuwse havens speelt Europa 
een belangrijke rol. Veel van de ver-

scheepte producten – zoals olie, brand-
stoffen en chemicaliën – vinden de weg 
naar Europese bestemmingen vanuit 
onze havens.  
 
Door de vergrijzing van de Zeeuwse 
bevolking en door het vertrek van jon-
geren uit Zeeland verdwijnen er veel 
noodzakelijke voorzieningen uit onze 
mooie provincie. 50PLUS wil dat een 
deel van het Europese landbouwgeld 
naar plattelandsvoorzieningen gaat, 
zodat deze op peil kunnen blijven. Zo 
kan worden voorkomen dat complete 
dorpen verdwijnen en blijft de leefbaar-
heid in stand. Zeeland, stem 50PLUS bij 
de Europese verkiezingen op 22 mei!”  

 
Zie ook www.50pluszeeland.nl

Zeeland 

Zeeuwen kijken 
voorbij de horizon 

Willem Willemse 

Zwaar mishandeld

HELP!
Aangereden, meer dood 

dan levend

HELP!
Al zo’n 80 dierenambulances
van DierenLot in Nederland

HULP!

Uw nalatenschap geeft dieren in nood een toekomst!
Stichting DierenLot trekt zich het lot van verwaarloosde , mishandelde en afgedankte dieren
aan en wil ze graag helpen. Dit doen wij in samenwerking met lokale en regionale dierenhul-
porganisaties die wij steunen. U kunt daar geweldig bij helpen door bijvoorbeeld (een deel van)
uw erfenis na te laten aan Stichting DierenLot. Vraag uw notaris om Stichting DierenLot op te
nemen in uw testament. Voor meer informatie kunt u of kan uw notaris contact met ons opne-
men via 030 - 241 57 61, een berichtje naar info@dier.nu of via onze website: www.dier.nu.
Maar u kunt ook helpen door uw hulpbon hiernaast in te vullen en (gratis) op te sturen. Bij
voorbaat heel hartelijk dank voor uw steun!

www.dier.nu

HELP DIEREN IN NOOD! 
OOK BIJ Ú IN DE BUURT!
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Mijn hulpbon

JA, ik help dieren in nood in Nederland
� Man  � Vrouw  (aankruisen)

Naam:

Straat:

Postcode:

Plaats:

Tel:

E-mail:
Ik machtig Stichting DierenLot om, tot weder-
opzegging, maandelijks (aankruisen):

� e  10,-  � e  5,-  � e  3,-  � Anders: e  

van mijn bank(giro)rekening af te schrijven:

Wij zetten uw oude banknummer om in uw IBAN-nr.

Handtekening:

U kunt uw bedrag desgewenst binnen een maand 
terugvorderen via uw bank. Als u uw machtiging wilt
stopzetten, is een telefoontje naar ons kantoor 
voldoende: 030-2415761, werkdagen 10.00-16.00 uur.
Stuur deze compleet ingevulde bon (zonder postzegel)
naar DierenLot, Antwoordnummer 51013, 3501 VB
Utrecht.

Giro 2329

V O O R  E E N  B E T E R  L O T  V A N  D I E R E N  I N  N O O D . . .  O O K  B I J  Ú  I N  D E  B U U R T
Stichting DierenLot • Postbus 359 • 3500 AJ  Utrecht • kvk 18076548 • Tel (030) 241 57 61 • info@dier.nu

Stichting DierenLot is door de Belastingdienst aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).
Dierenambulances van Stichting DierenLot zijn uitgerust met, en handelen volgens, het Nationaal Keurmerk

Dierenambulances.

Volg ons op:

Fryslân en Europa 
 
Met het vervagen van landsgrenzen binnen  
Europa ontstaat ook behoefte aan andere  
verbanden op basis van bijvoorbeeld cultuur-
historische samenhang. 

Cultureel erfgoed van regionale aard dient een beschermde 
positie te houden of te krijgen. Dit geeft mensen houvast en 
bevordert het behouden en versterken van de eigen iden-
titeit in het grotere geheel dat Europa heet. Dat geldt voor 
Nederland, maar ook voor de afzonderlijke provincies. 
Daarom is het belangrijk dat er oog is voor talen en dialecten, 
bouwstijlen, ecologie, landinrichting, eigen lands(deel) ge-
bonden sporten, volkskunst, gewoonten en tradities. Europa 
niet als grootschalige eenheidsworst, maar als kleurrijk palet 

van erkende verschillen! 
Ouderen, van nu en van later, willen hun vertrouwde omgeving kunnen plaatsen in Euro-
pees perspectief. Voor mijn eigen provincie Fryslân bijvoorbeeld betreft dit typisch Friese 
zaken die dikwijls ook in een groter verband aandacht verdienen: krimp, plattelandsbeleid, 
regionale omroepen en regionale kranten, minderheidstalen, kleine scholen, gemeen-
schapszin in kleine kernen, de Waddenzee, bodemdaling of de gevolgen van een stijgende 
zeespiegel, leefbaarheid in dunbevolkte gebieden en de biodiversiteit van onze natuurge-
bieden. 
Volkskunst, tradities en gewoonten houden niet op bij provincie- of landsgrenzen. De Friese 
taal bijvoorbeeld wordt in herkenbare vorm tot aan de Deense grens gesproken en kaatsen 
komt in vergelijkbare vorm ook voor tot in België en Spanje. 
50PLUS wil dat daarvoor oog is binnen Europa. 50PLUS Friesland wil, waar wenselijk en mo-
gelijk, Friesland een plaats geven binnen Europa en het daar stevig mee verbinden. Friesland 
voor Europa, maar ook Europa voor Friesland!

De Europese verkiezingen zijn ook voor Zeeuwen belangrijk, zegt WILLEM 
WILLEMSE, voorzitter van 50PLUS Zeeland. “Sinds mensenheugenis kijken 
Zeeuwen over de dijken, voorbij de horizon.”
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Fryslân en Europa 
 

Friesland

Kultureel erfgoed fan regionale aard 
moat in beskerme posysje hâlde of 
krije. Dat jout minsken hâldfêst en be-
foarderet it behâld en it fersterkjen fan 
de eigen identiteit yn it gruttere gehiel 
dat Europa hyt. Dat jildt foar Nederlân, 
mar ek foar de ôfsûnderlike provinsjes. 
Dêrom is it fan belang dat der each is 
foar talen en dialekten, boustilen, ekol-
ogy, lânynrjochting, eigen (oan in lân 
of lânsdiel bûne) sporten, folkskeunst, 
gewoanten en tradysjes. Europa net 
as grutskalige ienheidswoarst, mar as 
kleurryk palet fan erkende ferskillen! 
 
Aldere minsken fan no en letter wolle 
harren fertroude omjouwing pleatse 
kinne yn Europeesk perspektyf. Foar 
myn eigen provinsje Fryslân bygelyks 
giet it dan om typysk Fryske saken, dy’t 
gauris ek yn in grutter ferbân omtinken 
fertsjinje: krimp, plattelânsbelied, regi-
onale omroppen en regionale kranten, 

minderheidstalen, lytse skoallen, mien-
skipssin yn lytse kearnen, de Waadsee, 
boaiemdelgong of de gefolgen fan in 
heger wurdende seespegel, leefberheid 
yn tinbefolke gebieten en de biodiver-
siteit fan ús natuergebieten. 
 
Folkskeunst, tradysjes en gewoanten 
hâlde net op by provinsje- of lânsgrin-
zen. De Fryske taal bygelyks wurdt yn 
werkenbere foarm oant de Deenske 
grins sprutsen en keatsen komt yn fer-
lykbere foarm ek foar oant yn België en 
Spanje. 
50PLUS wol dat dêr binnen Europa 
each foar is. 50PLUS Friesland wol, dêr’t 
dat winsklik en mooglik is, Fryslân in 
plak jaan binnen Europa en it dêr ste-
vich mei ferbine. Fryslân foar Europa, 
mar ek Europa foar Fryslân! 
 
Jan Waterlander, foarsitter 50PLUS  
Friesland

Mei it minder skerp wurden fan de lânsgrinzen bin-
nen Europa ûntstiet der ek ferlet fan oare ferbannen 
op grûn fan bygelyks kultuerhistoaryske gearhing.

Jan Waterlander, foarsitter 

50PLUS Friesland

Zie ook www.50plusfriesland.nl



Deze situatie werd uit de doeken ge-
daan in het televisieprogramma Altijd 
Wat. In de vervolguitzending trad ik op 
om aan te geven dat 50PLUS opkwam 
voor de kwetsbare groep benadeelde 
ouderen die zich vaak misleid voelde. 
Daadwerkelijk misstanden aan de kaak 
stellen en voor ouderen opkomen die 
dat in veel gevallen niet zelf meer kun-
nen geeft veel voldoening.” 
 
Wat was zwaarder dan verwacht? 
“In korte tijd twee avond- en nachtde-
batten meemaken, met Weekers en Plas-
terk. Dat was pittig, Vooral omdat je de 
volgende ochtend weer present moet 
zijn. Aan de drie uur reistijd per dag wen 
je wel, maar lastig is het als er geen trei-
nen rijden vanuit Den Haag.” 
 
Wat verontrust je? 
“Ik heb de portefeuille Veiligheid en 
Justitie. Uitgangspunt is steeds meer 
dat ouderen zo lang mogelijk zelf-
standig moeten blijven wonen en hun 
zelfredzaamheid moeten vergroten. Op 
zich een prima plan. Maar hoe valt dat 
te rijmen met het feit dat steeds meer 
ouderen thuis worden overvallen of het 
slachtoffer worden van berovingen op 
straat? Veiligheid voor ouderen moet 
door de staat worden gewaarborgd. 
Voorlichting en preventie zijn daarbij 
essentieel! Daar valt nog een hoop aan 
te verbeteren.” 
 
Wat is je grootste uitdaging de  
komende tijd? 
“Samen met Norbert Klein ervoor zor-
gen dat 50PLUS haar verkiezingsbelof-
ten nakomt. Voor zover dat mogelijk is 
voor een tweemansfractie natuurlijk. 
Ouderen een stem geven, omdat die 

door bestaande politieke partijen ja-
renlang genegeerd zijn en tegengaan 
van de leeftijdsdiscriminatie op de ar-
beidsmarkt. De bestaande ongelijkheid 
op gebied van vakantiegeld opheffen. 
Iedereen krijgt 8 procent vakantiegeld, 
behalve AOW’ers. Preventie in de zorg 
verbeteren en garanderen dat degenen 
die zorg nodig hebben die ook daad-
werkelijk ontvangen zonder dat ze zich 
hierdoor bezwaard voelen.”  
 
Europa is voor mij… 
“Een samenwerkingsverband met Eu-
ropese lidstaten. Deze samenwerking 
heeft Nederland veel opgeleverd. Denk 
aan jarenlange vrede en veiligheid en 
bloeiend handelsverkeer met onze hui-
dige welvaart als gevolg. Maar Neder-
land moet zelf blijven bepalen wat goed 
is voor Nederland. 
Nederland zal steeds opnieuw een kriti-
sche houding moeten aannemen over 
Europees beleid. We moeten de regie 
over nationale zaken als pensioenen en 
spaartegoeden in eigen hand houden.” 
 
Waarom moeten lezers op 22 mei  
zeker gaan stemmen? 
“Stemrecht is een recht waarvoor des-
tijds gevochten is om het af te dwingen. 
Uitsluitend door te stemmen kun je op 
een democratische manier iets bereiken. 
Aan de kant staan roepen dat alles  
anders moet, lost niets op. 
Door je stem uit te brengen op 50PLUS 
geef je een signaal af dat je wilt dat ook 
in Europees verband ouderen recht 
hebben op een waardevast inkomen 
– zowel AOW en pensioen –, goede 
huisvesting, voldoende arbeidsmoge-
lijkheden en voldoende en betaalbare 
gezondheidszorg.” 
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Waar heb je het afgelopen half jaar veel 
energie in gestoken? 
“In het wetsvoorstel Wmo, Wet maatschap-
pelijke ondersteuning. Deze nieuwe uitvoe-
ring van de Wmo beoogt een transitie naar 
de gemeenten. Zij worden verantwoorde-
lijk voor de maatschappelijke ondersteu-
ning van hun inwoners. Deze decentralisa-
tie naar de gemeenten betekent dat men-
sen met een beperking, chronische ziekte 
of psychische of psychosociale problemen 
zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving 
kunnen blijven met de daarbij behorende 
ondersteuning. 
Gemeenten worden geacht beter en meer 
maatwerk te kunnen leveren dan de cen-
trale overheid. 50PLUS is niet tegen decen-
tralisatie. Maar we zetten wel grote vraag-
tekens bij de krappe termijn van invoering. 
Die is namelijk al op 1 januari 2015. We 
zijn ook bezorgd over de enorme budget-
beperking voor de ondersteuning en het 
gemis aan noodzakelijke expertise bij de 
gemeenten. Bovendien zijn we verontrust 
over de rechtsongelijkheid voor zorgvra-
gers. Die kan makkelijk optreden omdat de 
gemeenten grote beleidsvrijheid krijgen 
hoe ze deze ondersteuning vorm gaan 
geven en wat ze daarvoor in rekening gaan 
brengen bij de zorgvrager. Herhaaldelijk 
hebben wij gewezen op de mogelijkheid 
van zorgmigratie tussen gemeenten omdat 
je bijvoorbeeld in de ene gemeente wel en 
de andere niet in aanmerking zou kunnen 
komen voor een maatwerkvoorziening.” 
 

Met welk resultaat ben je blij? 
“Ik heb vragen gesteld aan staatssecre-
taris Teeven over oudere bewoners van 
serviceflats die niet langer in staat waren 
bestuursfuncties te vervullen. De Stichting 
Dienstverlening Serviceflats deed dan het 
aanbod om tegen betaling bestuurders 
aan te stellen die dan bewerkstelligden dat 
bewoners – de eigenaren van de service-
flats – hun flat verkochten tegen een veelal 
zeer lage prijs aan een vastgoedhandelaar. 
Vervolgens huurden zij hun flat weer terug. 

Transport van de onroerende zaken werd 
steeds verricht door een bepaalde notaris 
of notariskantoor. Nadelen – zoals verlies 
van stemrecht in de algemene ledenverga-

dering, huurverhogingen en het vallen in 
vermogensbelasting box 3 – werden niet 
expliciet uitgelegd, waardoor een verte-
kend beeld ontstond. 

    Tweede kamer 
 

Aan de kant staan roepen  lost niets op
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50PLUS heeft een  
belangrijke meerwaarde
Bij iedere politieke partij gaat het om onderscheidend te zijn. Zonder dat geen 
bestaansrecht. 50PLUS staat voor de 50-plusser, staat voor ouderen die door 
de politiek genegeerd worden. Onze profilering bij de verkiezingen 2012 was 
gericht op de thema’s AOW-koopkrachtbehoud en de pensioenen. Belangrijke 
onderwerpen die ook vandaag de dag nog spelen en waar 50PLUS zich hard 
voor maakt. Maar wij voegen meer toe aan het politieke landschap. Ons verkie-
zingsprogramma is een totaalprogramma. Het lijken kleine dingen als we het 
hebben over wc’s in alle treinen, het aanlaten van de verlichting op de snelwe-
gen of de subsidie om werkzoekende 50-plussers aan een nieuwe baan te hel-
pen. Maar centraal staat bij 50PLUS het doel mensen een gelijkwaardige positie 
in onze samenleving te geven. Dat motiveert om in de Kamer het verschil te 
kunnen maken. Iedereen in Nederland telt mee. Dat klinkt logisch. Dat blijkt de 
afgelopen jaren in de werkelijkheid toch heel anders te liggen. Veel mensen op 
oudere leeftijd hebben extra veel moeite om een nieuwe baan te vinden. Tal-
loos zijn de voorbeelden van 50-plussers die gewoon niet aan de bak komen 
vanwege hun leeftijd. Leeftijdsdiscriminatie wordt door de afwijzende poten-
tiële werkgever niet hardop uitgesproken. Het is immers verboden. Maar wat 
blijkt uit de cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau: leeftijdsdiscriminatie is 
nu de meest voorkomende vorm van discriminatie. 
 
Uit onderzoek van het UWV blijkt dat werkzoekende 55-plussers veel minder 
kans op een nieuwe baan hebben dan andere leeftijdsgroepen. Zij gebruiken 
bij werkloosheid hun maximale WW-duur en stromen dan door naar de bij-
stand die ook voor meer dan de helft bevolkt wordt door 55-plussers. Mensen 
worden beoordeeld op hun leeftijd en niet op hun kwaliteiten. En dat terwijl 
door de gestegen leeftijdsverwachting er vanuit gegaan wordt dat iedereen 
ook langer moet blijven werken.  

 

Ook in het maatschappelijk leven wordt gelijkwaardigheid van mensen keer 
op keer genegeerd, of nog erger: aangetast. Mensen veranderen tijdens hun 
leven bijvoorbeeld door verschillen in hun fysieke mogelijkheden. Voor 50PLUS 
moet daarbij de inzet zijn dat ondanks deze verschillen de gelijkwaardigheid 
van mensen voorop moet blijven staan. Helaas zien wij dat in de samenleving 
en in de politiek dit miskend wordt. “Gepensioneerden zouden best meer dan 
anderen kunnen inleveren. Zij hebben toch minder nodig.” Een stelling die zelfs 
in een regeringsrapport verdedigd wordt. Dat vindt 50PLUS onacceptabel. Ook 
wordt teveel achteraf bedacht dat voorzieningen ook voor ouderen toegan-
kelijk of geschikt moeten zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan levensbestendig 
bouwen of veilige toegankelijkheid tot overheidsinformatie en diensten op 
internet. 50PLUS staat voor een overheidsbeleid waarin gelijkwaardigheid 
van mensen ongeacht hun leeftijd voorop zal moeten staan. Door hier op te 
hameren in het beleid voor 50-plussers en voor de ouderen heeft 50PLUS een 
belangrijke meerwaarde in de Nederlandse politiek. En met meer steun, meer 
enthousiaste leden, meer mensen die voor 50PLUS kiezen zullen wij onze doel-
stellingen nog beter vertaald zien in een overheid die rekening houdt met álle 
mensen, ongeacht hun leeftijd. 
 
Norbert Klein, fractieleider Tweede Kamer

Sinds eind oktober is MARTINE BAAy Tweede kamerlid voor 50PLUS. Ze kijkt  
terug op een kwart jaar kamerlidmaatschap. Wat was zwaar, waar maakt ze zich 
druk om, waar is ze tevreden over? En hoe denkt Martine over Europa?  
“nederland moet zelf blijven bepalen wat goed is voor nederland.”

Centraal staat het doel  
mensen een gelijkwaardige  

positie geven

We moeten de regie  
over nationale zaken als  

pensioenen en spaartegoeden 
in eigen hand houden

Veiligheid voor ouderen  
moet door de staat worden  
gewaarborgd

uitsluitend door te stemmen 
kun je op een democratische 
manier iets bereiken
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Martine Baay



“Met het onlangs genomen besluit 
over de gaswinning werd nog eens 
pijnlijk duidelijk hoe weinig we van de 
huidige coalitie te verwachten heb-
ben als het om de provincie Gronin-
gen gaat. Het antwoord uit Den Haag 
op de door de gaswinning ontstane 
schade in onze mooie provincie blijkt 
uitgesproken mager. Een soort aal-
moes om de diep verontwaardigde 
bevolking een beetje te kalmeren. Een 
doekje voor het bloeden. 
 
Toen begin vorig jaar het Staatstoe-
zicht op de Mijnen adviseerde om te 
stoppen met de gaswinning in Gro-
ningen vanwege het risico op aardbe-
vingen sloeg minister Kamp dit advies 
in de wind. Hij liet tegelijkertijd een 
record hoeveelheid gas uit de grond 
pompen. Nu is besloten bij Lopper-
sum de gaswinning terug te brengen 
en elders in Groningen ‘ter compen-
satie’ de gaswinning te vergroten. 
Inspecteur-generaal Jan de Jong van 
het Staatstoezicht op de Mijnen heeft 
al aangegeven dat onderzoek nodig is 
om het risico hiervan voor deze andere 
gebieden te kunnen bepalen. Door het 
vergroten van de gaswinning in deze 
gebieden zonder onderzoek vooraf 
neemt minister Kamp opnieuw grote 
risico’s ten koste van de Groninger 
bevolking. In feite brengt de coalitie 
hiermee willens en wetens levens van 
de eigen burgers in gevaar. Zoals Ro-
bert van der Velde van advocaten- en 
notarissenkantoor PlasBossinade on-
langs betoogde, is dit in strijd met het 
Europees Verdrag ter bescherming van 
de Rechten van de Mens (EVRM). (Bron: 
blog op site PlasBossinade) 
 
Op dit moment zijn circa 400 huizen-
bezitters uit de provincie Groningen 
bezig met een gerechtelijke procedure 
tegen de NAM om de waardevermin-
dering van hun woningen gecom-

penseerd te krijgen. Deze procedure 
is nodig omdat minister Kamp niet 
vindt dat waardedaling van woningen 
hoeft te worden vergoed als bewoners 
niet verhuizen. De waardedaling is 
vooral zo groot omdat steeds minder 
mensen het risico willen nemen om in 
deze onveilige provincie een woning 
te kopen. Evenmin staan bedrijven te 
popelen om zich hier te vestigen. Ook 
voor de bestaande bedrijvigheid valt 
het niet mee om te overleven. Toch 
werd onlangs door Kamp een plan 
om het bedrijf Aldel te redden van de 
hand gewezen.   
Een lichtpuntje bij de behandeling 
van het aardgasbesluit in de Tweede 
Kamer vormde de aangenomen motie 
van 50PLUS-voorman Norbert Klein 
die kleine ondernemingen in het aard-
schokgebied tot schrijnende gevallen 
rekent vanwege het feit dat de oude-
dagsvoorziening in het bedrijf zit.   

Door de hoge werkloosheid trekken 
jongeren al jaren massaal naar andere 
delen van het land. Het resultaat is een 
versterkte vergrijzing en met name op 
het platteland een snel doorzettende 
krimp van de bevolking. Kansrijken op 
de arbeidsmarkt trekken weg en kans-
armen blijven achter. Niet voor niets 
heeft de provincie Groningen daar-
door relatief veel sociale werkplaatsen. 
 
Intussen bedreigt Haags beleid ook 
deze werkvoorziening zonder dat voor 
de mensen die er werken een behoor-
lijk alternatief kan worden geboden.  
Er is niet veel fantasie voor nodig om 
te begrijpen wat de gevolgen zijn van 
de Haagse bezuinigingen op de zorg  
in een zo sterk vergrijzende provincie. 
De provincie Groningen wordt geteis-
terd door bittere armoede, zoals het 
aanzienlijke gebruik van voedselban-
ken laat zien. 

Nu van de huidige coalitie van VVD en 
PvdA en gedoogpartners zo weinig te 
verwachten is gebleken, is het goed 
om eens na te denken over de komen-
de Europese verkiezingen. 50PLUS wil 
hierbij een Europa dat zich beter inzet 
voor veiligheid, een Europa dat strijdt 
tegen leegloop van het platteland en 
een Europa dat zich sterk maakt voor 
armoedebestrijding. Bovendien stuurt 
50PLUS aan op economische groei en 
werkgelegenheid. Kortom, 50PLUS 
maakt zich sterk voor een Europa dat 
al de zaken oppakt die Den Haag zo 
beschamend laat liggen. Wellicht is het 
tijd dat Groningers bij de komende Eu-
ropese verkiezingen massaal 50PLUS 
stemmen voor een sterk en daadkrach-
tig Europees bestuur dat deze ambities 
kan waarmaken.” 
 
  
Zie ook www.50plusgroningen.nl 

Toekomst voor Groningen? 
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Pakt Europa op wat  
Den Haag laat liggen?

   Groningen 

“in Groningen hebben  
we wellicht meer aan  
Europa dan aan Den 
Haag”, meent PETER 
BRUIJN, voorzitter van 
50PLUS Groningen.

Mogen wij u met dit uitzicht verrassen, 
als u wakker wordt in onze Gite in 
Frankrijk in de prachtige streek 
Dordogne? 

Romantische "  Maison de Bourg"  . Herenhuis te huur in het prachtige 
groene Perigord Vert, Dordogne te Frankrijk. Het is gelegen in 
Pluviers, langs de oude pelgrimsroute. Geniet van de uitgestrekte 
bossen met prachtige lange en korte routes. Heerlijk om te wandelen, 
fietsen, paard te rijden, maar ook op de motor er op uit. Prachtige 
omgeving met landelijke dorpjes en ambachtelijke specialiteiten. 
Voor 50PLUS leden hebben we een speciaal welkomstgeschenk! 
  
Pluviers le Bourg, route D675,   

24360 Piegut-Pluviers, France      

www.chateautantenellie.com       

Tel. 06-2001 8614  

 

 

 

 

 

Uw gezondheid is onze zorg 

Bemiddelingsbureau voor  

particuliere thuiszorg 
 

 

Tel. 073-612 52 86        Mob. 06-2001 8614 

www.verplegendehoofdzaak.nl         info@verplegendehoofdzaak.nl 
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HEnk krOL

 Een duidelijker stem 
 
Als je bijna je hele leven in de journalistiek hebt gewerkt, blijft je interesse naar 
dat vak je in het bloed zitten. Lang geleden begon ik als programmamaker 
voor radio en televisie, daarna werkte ik voor een landelijk dagblad, een inter-
nationaal telecombedrijf en uiteindelijk kreeg ik bekendheid als hoofdredac-
teur met een dubbele pet. Natuurlijk was ik journalist, maar vooral een strijder 
tegen achterstelling van groepen die in de verdrukking zitten. 
 

Geen wonder dus dat ik meteen ‘ja’ zei toen partijvoorzitter Jan Nagel me vroeg 
of ik redacteur wilde worden van de 50PLUS-partijkrant. Een mooie gelegen-
heid om journalistiek en het bestrijden van onrecht met elkaar te combineren. 
Want dat het nodig is om ouderen weer een stem te geven, is voor mij wel 
duidelijk. In de periode dat ik de partij mocht dienen in de Tweede Kamer, rea-
liseerde ik me elke dag dat ik – en zo oud ben ik toch niet – het één na oudste 
Kamerlid was. Dat zegt toch genoeg. De belangen van ouderen worden door 
de bestaande partijen schromelijk verkwanseld. Ouderen moeten daarom een 
nog duidelijker stem krijgen. In de meeste provincies is 50PLUS zichtbaar aan-
wezig, in de Eerste Kamer worden we uitstekend vertegenwoordigd door Jan 
Nagel, in de Tweede Kamer gebeurt dat door Martine Baay en Norbert Klein, 
in Europa kunnen we binnenkort rekenen op het inmiddels vertrouwde geluid 
van de zeer ervaren parlementariër Toine Manders. En als we allemaal ons stin-
kende best doen, hoeft hij dat binnenkort niet meer in z’n eentje te doen. Het 
worden spannende weken. We gaan er samen tegenaan! 
 
Henk Krol

De belangen van  
ouderen worden schromelijk  

verkwanseld 
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Utrecht

Senioren in 
Europa

“Toch heb ik ook zo mijn vraagtekens. 
Die worden naarmate we met meer 
zetels in dat Europese Parlement ko-
men trouwens kleiner. Senioren met 
hun ervaring en kennis kunnen heel 
veel betekenen voor de plannen die 
Europa voorbereidt. Meer dan jongeren 
weten we uit ervaring echter dat al die 
plannen mede gevoed worden door 
de wens van de derde macht om ook 
in Europa aan het roer te blijven staan. 
Ons programma wijst dan ook terecht 
op zaken die Europa helemaal niet 

nodig heeft en dat wetten en regels 
afschaffen en/of vereenvoudigen zeer 
noodzakelijk is.  
 
Over dat wijzen gaat het nu juist. Want 
met één of twee parlementsleden 
kabaal maken helpt niet veel, zeker 
wanneer er spreektijd is. Er moeten 
dus combinaties gemaakt worden die 
willen samenwerken met senioren. 
Gezamenlijk met ons moeten die aan 
de slag willen in de richting van minder 
regelgeving en betere controle op de 
bestaande regelgeving. Heel belangrijk 
daarbij is het baten- en lastenplaatje in 
het oog te houden.  
 
Sommige maatregelen veroorzaken 
meer ergernis dan opbrengsten. U kent 
dat wel. Geen beestjes in de Franse 
kaas redt ongetwijfeld hier en daar een 
persoon met zwakke ingewanden van 
uitdroging. Maar velen zullen lijden 
aan de smaak van de doodgekookte 
– lees sterilisatie van de – echte Brie 
die steeds meer op stopverf begint te 

lijken. Overigens is het heel gezond 
om wel beestjes binnen te krijgen. 
Dat bevordert onze resistentie tegen 
onvriendelijk diertjes die door gebrek 
aan hygiëne in allerlei exotische keu-
kens, maar ook die van ons zelf, bij ons 
binnenkomen met alle vervelende ge-
volgen van dien. Ja, het schijnt ook op 
moderne cruiseschepen te gebeuren. 
Let op: Brussel gaat zich ooit ook met 
dit probleem bemoeien. En de kiezer 
vraagt zich vertwijfeld af waarom. 
 
Aan ons om partners te vinden die met 
ons willen meedenken en meedoen om 
de regeldrift van Brussel te temmen. 
Wanneer we er de komende vier jaar 
in slagen om maar een tweetal zaken 
te beëindigen en één goed plan te la-
ten accepteren, zijn we goed bezig. En 
natuurlijk, vooral de PR niet schuwen 
rondom dat soort zaken. Perceptie is 
alles. 
 
Het grootste probleem in het Brus-
selse is natuurlijk dat Franse socialisten 
heel anders denken dan Hollandse, om 
over Grieken en Italianen maar niet te 
spreken. Dat geldt overigens voor alle 
richtingen. En er zijn nog geen andere 
ouderenpartijen. Pratend over pensioe-
nen krijg je dus in Noord-Europa andere 
meningen dan in het zuiden. Pratend 
als Nederlandse club over pensioenen 
ben je, gezien onze goede voorzienin-
gen, altijd voor eigen parochie aan het 
prediken en dus volgens andere landen 
niet erg Europees bezig. Ga er maar aan 
staan. 
 
Wat werkt is het laten merken dat je 
de gevolgen van allerlei plannen goed 
doorziet op het niveau van de effecten 
die ze meebrengen. Veel zaken werken 
namelijk in het voordeel van de streek 
of het land waar de indieners vandaan 
komen. Maar elders kan het wel eens de 
dood in de pot betekenen. Zie het ge-
harrewar tussen Franse en Nederlandse 
vissers. De Nederlanders hebben door 
nieuwe techniek en investeringen veel 
betere platvisvangsten dan de Fransen. 
U kunt wel raden wat de Fransen dus in 
Brussel gaan voorstellen. Wanneer wij 
als senioren dan weten van implemen-
tatie en uitvoering dan kunnen we ons 
onderscheiden.”  
 
 
Zie ook www.50plusutrecht.nl

50PLUS kan echt wel een deuk in een pakje Europese 
boter kan slaan, vindt HERMAN TROOST, voorzitter 
van 50PLUS Utrecht. “50 PLUS doet mee aan de Europe-
se verkiezingen met een kundig lijsttrekker en binnen-
kort waarschijnlijk meertalige en ervaren kandidaten. 
En er is een uitstekend programma geschreven, mede 
dankzij de inbreng van allerlei leden van onze partij.”
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“in welke provincie is Europa zo dichtbij als in Lim-
burg?”, vraagt ROLF VAN DIJK, secretaris van 50PLUS 
Limburg zich af. “Overal zitten Limburgers tegen de 
grens aan. Wij beleven de verschillen van taal en cultuur. 
Tussen de grote industriegebieden in Europa behoudt 
Limburg een eigen karakter en werkt onze provincie aan 
goed nabuurschap in politiek en economisch opzicht.”

“Door de ligging van de provincie  
Gelderland is de band met Europa zeer 
oud. De eerste intensieve contacten 
ontstonden voor de jaartelling toen de 
Romeinen onze provincie binnentrok-
ken. Aan de grote rivieren bouwden zij 
forten om het Romeinse keizerrijk te 
verdedigen. Restanten van de Romeinse 
periode zijn op veel plaatsen terug te 
vinden.

Door de strategische ligging van onze 
provincie is Europa ook vandaag nog 
voor ons enorm belangrijk. Denk aan 
het wegverkeer naar en vanuit Duits-
land, het zuiden, het scheepvaart-
verkeer over de grote rivieren en het 
vervoer per spoor (Betuwelijn). Ook op 
economisch gebied is de invloed van 
Europa groot: veel bedrijven zijn door 
de goede logistiek in Europa actief.   
 
Ondanks de positieve invloed van 
Europa zijn er ook kanttekeningen. In 
het Europees programma van 50PLUS 
staan punten die ook voor de ouderen 
in onze provincie belangrijk zijn.  
•  Europa mag zich niet bemoeien met 

de – met veel moeite – gespaarde 

pensioenen. Beslissingen over pensi-
oen is een landelijke aangelegenheid!

•  Ouderen hebben veel kennis en erva-
ring in huis. Europa moet praten met 
ouderen en niet over ouderen.

•  Europa moet zich inzetten tegen de 
leegloop van het platteland. Verbete-
ring van de leefbaarheid en het voor-
zieningenniveau is hierbij essentieel.

•  De zorg voor de ouder wordende 
mens moet goedkoper en worden 
verbeterd.

• Armoedebestrijding is essentieel.
•  Ouderen moeten meer perspectief 

krijgen op de arbeidsmarkt, bijvoor-
beeld door tandembanen. Het is on-
acceptabel dat ouderen na tientallen 
jaren hard werken in de bijstand ko-
men en – buiten hun schuld – interen 
op hun vermogen en eigen woning. 

Naast deze punten stelt 50PLUS onder 
meer dat landbouwsubsidies moeten 
worden beperkt en dat er geen geld 
wordt gegeven aan ‘lakse’ landen. Er 
moeten gelijke spelregels zijn voor alle 
lidstaten! Europa kan kostenbesparin-
gen bereiken door het telkens verhui-
zen naar Straatsburg af te schaffen, te 

volstaan  met minder Europarlementa-
riërs en ambtenaren en de eigen kosten 
scherp onder de loep te nemen. 
 
Naast Europa dient in Nederland de 
positie van de grote groep ouderen te 
verbeteren, iets waar 50PLUS zich sterk 
voor inzet. De afgelopen jaren is de posi-
tie van ouderen dramatisch verslechterd, 
om enkele voorbeelden te noemen: 
•  De zorg verslechtert, en zal in de toe-

komst verder verslechteren, waardoor 
vaker een beroep moet worden  
gedaan op kinderen en naasten.  

•  Ondanks alles wordt er – vaak on-
danks een goed rendement – gekort 
bij een aantal pensioenfondsen. Zorg-
toeslag is sinds 2013 vermogensaf-
hankelijk.

•  Wat u door hard werken en zuinig-
heid gespaard heeft moet ingeleverd 
worden indien – buiten uw schuld uw 
gezondheid slechter wordt of u wordt 
ontslagen en niet meer aan het werk 
komt.

•  Ouderen komen hierdoor sneller in 
een isolement en vereenzamen.

Er komt nog veel op ons af, denk aan 
de komende wijzigingen in de WMO, 
het aanpassen van de werkbonus voor 
ouderen en de wijzigingen in de AOW 
waarbij vanaf 2015 geen gehuwdentoe-
slag meer wordt verstrekt als men een 
jongere partner heeft. Als de partner 
geen inkomen heeft, ontvangt men 
slechts 70 procent van het AOW-bedrag 
wat een alleenstaande ontvangt.
AOW’ers met inwonende kinderen zul-
len, volgens de plannen van de rege-
ringscoalitie, vanaf volgend jaar gekort 
worden op hun AOW-uitkering. En dat 
terwijl veel van deze ouderen zonder de 
zorg van hun kinderen niet meer alleen 
kunnen wonen. 
 
Door op 22 mei 50PLUS te stemmen 
kunnen wij de stem van de grote 
groep ouderen laten horen in Europa. 
Uw stem is hard nodig. Laat u uw stem 
niet verloren gaan!” 
 
 
Zie ook www.50plusgelderland.nl

   Gelderland
 

nederland zonder Europa is ondenkbaar, maar er 
dienen wel de nodige kanttekeningen te worden 
geplaatst, stelt HENK VAN ELST, voorzitter a.i. van 
50PLUS Gelderland.

Het bestuur 50PLUS Gelderland, met links Henk van 
Elst, in het midden voorzitter ruud Bakkers en rechts 
secretaris Marcel Bruins

Europa, plus en min

AMERSFOORT  •  HEDEL  •  MOORDRECHT  •  RIJSSEN  •  SNEEK  •  THOLEN

Bouwplannen? Bestel het 
SelektHuis magazine. 
100% inspiratie
• Ontwerp en indeling op maat

• Traditionele bouw

• Energiezuinig (EPC ≤ 0.6)

• Korte bouwtijd

• Scherpe prijs door uitgekiend bouwsysteem

• Eén aanspreekpunt tot en met de oplevering

• Met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt

BOUWPLANNEN?
VOLOP GENIETEN, MOOI WONEN

GRATIS BROCHURE
Tel: 0548-537555, www.selekthuis.nl

Volg ons op Twitter! Like ons op Facebook!

Op zaterdag 5 april zal in 

Gelderland een ALV plaats-

vinden die in het teken staat 

van Europa. Binnenkort volgt 

een uitnodiging. Europees 

lijsttrekker van 50PLUS Toine 

Manders en lijstduwer Henk 

Krol zullen de ALV en onze 

afdeling bezoeken.

 
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 mijn stem krachtig horen in Den Haag en Europa! 

Voor 25 euro word ik lid van 50PLUS! 
 

Ik wil actief zijn binnen de partij: Ja / Nee 
 
Ik wil in de toekomst digitale informatie  
ontvangen: Ja / Nee 

 
Handtekening: 

50PLUS
POSTBUS 161
5680 AD BEST 

      Sturen aan: 

Word lid!

“Limburgers merken dat het niet van-
zelfsprekend is dat Europa één land 
wordt. Met veel projecten wordt het Eu-
ropees denken gestimuleerd met onze 
Belgische en Duitse buren. Limburg met 
de vele nationaliteiten en talen die hier 
gesproken worden is een Europese plek 
pur sang. Al in de tijd van de mijnen 
kwamen mensen uit alle windstreken. 
Een rimpelloos gebeuren was de immi-
gratie uit heel Europa en daarbuiten. 
 
De eigenheid van Limburg en het eigen 
karakter laat zien dat het opheffen van 
grenzen de behoefte aan jezelf blijven 
niet doet verdwijnen. Landen en streken 
en talen zijn natuurlijke barrières waar 
Europa mee moet leven.  
Het Europese karakter is er één van 
uitbreiding van macht. Het democra-
tisch karakter komt niet naar voren. 
Het gevolg is dat Europa wel macht 
heeft, maar geen vertrouwen kweekt. 
Naarmate er meer zaken fout lopen 
en Europa als Sinterklaas steeds meer 
is vastgelopen in steeds weer nieuwe 
verplichtingen en land Europa daarmee 
steeds duurder wordt, is een drastische 
ombuiging en schoonmaak binnen Eu-
ropa nood-zakelijk. 
 
50PLUS Limburg staat voor no-non-
sense en gedegen bestuur. Wil Europa 
haar draagvlak krijgen, dan is het nood-
zakelijk dat men van fenomenen als het 

wisselen van hoofdstad Straatsburg – 
Brussel afstapt en op één locatie werkt. 
Dat is een voorbeeld hoe politiek ge-
draai leidt tot vreemde constructies die 
effectief en efficiënt bestuur in de weg 
staan. Zeker in tijden dat mensen elke 
dag voelen dat het minder wordt en 
voor alle elementaire zaken meer beta-
len is dit gedrag afstotend en een pure 
aantasting van vertrouwen.  
 
Met respect voor de zwakkere landen in 
Europa. Europa stelt enorme eisen aan 
de rijkere landen van Europa zonder dat 
de stelling dat Europa welvaart brengt 
gemotiveerd wordt. Europa brengt wel-
vaart is een dogma, want in de rijkere 
landen wordt toegelegd. Veel toege-
legd.  
Corruptiebestrijding is daarbij in veel 
landen niet gekend en bestaand tot 
in de top. Europa kan alleen blijven 
voortbestaan door terughoudendheid 
en het stellen van kaders aan Europese 
ambtenaren. Ondersteuning aan landen 
is goed mits deze gelden in een kosten/
batenanalyse goed besteed worden. 
Verantwoording van de subsidies dient 
de belangrijkste taak te zijn van het 
Europese ambtenarenapparaat. Hierbij 
moet de verantwoording duidelijk en 
transparant zijn. 
 
Landen dienen hun eigen verant-
woordelijkheid te dragen en worden 

gefaciliteerd in het gebruik maken van 
de verdeling van grondstoffen en vrije 
handel. Politiek en economisch moeten 
landen hun eigen identiteit bewaren en 
verantwoordelijk blijven voor het reilen 
en zeilen in eigen land. Uiteraard zijn 
er algemene normen en wetten waar 
landen zich aan moeten houden. Demo-
cratie en een goed financieel beleid zijn 
eisen die Europa mag stellen. Uitwas-
sen en onaanvaardbaar gedrag dienen 
te kunnen leiden tot uitstoting uit de 
gemeenschap. De familieband die een 
unie is mag niet in egoïstisch gedrag 
uitmonden. 
 
De kracht van Europa kan bestaan uit 
diversiteit en productie op alle gebie-
den. Europeanen moeten trots zijn op 

Europa en chauvinistisch op hun pro-
duct. Best of the world is een streven dat 
iedereen begrijpt en waarmee Europa 
de strijd kan aangaan in een positief 
economisch besef. Moreel mag Europa 
zich niet neerleggen bij slavenarbeid, 
hongerloontjes en milieuschaden door 
importen uit verre landen. Juist in onze 
handelsbetrekkingen kan Europa eisen 
stellen aan sociaal en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Door een 
hogere prijs voor de import te betalen 
geven we eigen industrie een kans. 
Ook al betalen we meer voor geïmpor-
teerde producten, toch krijgen we een 
verlaging doordat de collectieve lasten 
afnemen.” 
 
Zie ook www.50pluslimburg.nl

Limburg 

Limburg, dé Europese provincie

In welke provincie is Europa zo dichtbij als in limburg?

sX
C
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Voorzitter a.i. Hein Stulemeijer

Zaterdag 29 maart 
 

Algemene Ledenvergadering

•    Frits Colnot (64), Groningen. Socioloog. Secretaris afdeling Gronin-
gen en lid van het eerste uur. Stond in 2011 op de 2e plaats voor de 
Statenverkiezingen in zijn provincie. Actief lid Seniorenkrant Gro-
ningen en lid van de Vrijwilligers Adviesraad van de Nederlandse 
Hartstichting.

•  Adriana Hernandez (44), ‘s-Hertogenbosch. Communicatiedes-
kundige. Lid 50PLUS van het eerste uur. Ervaren in het opzetten 
van verkiezingscampagnes en evenementen. In 2012 actief bij de 
provinciale verkiezing in Brabant en de Tweede Kamerverkiezing. 
Hoofdbestuurslid Interne Communicatie vanaf 2012. Thans lid van 
het interim bestuur met als taak externe communicatie (o.a. le-
denkrant).

•  Maurice Koopman (70), Amersfoort.  30 jaar omroepdirecteur bij 
zowel publieke als commerciële omroep. Politiek: PvdA, w.o. ge-
westelijk voorzitter Gelderland en lid van het landelijk Partijbestuur. 
Daarna bestuurslid  Leefbaar Nederland en wethouder in Hilversum 
voor Leefbaar Hilversum. Medeoprichter 50PLUS. Secretaris huidig 
intrim bestuur.

•  Wim van Overveld (64), Oudenbosch. Ruim 30 jaar lokaal en regio-
naal politiek actief, waarvan 13 jaar als wethouder (in Oudenbosch, 
Halderberge en Roosendaal). Heden: voorzitter diverse organisa-
ties, burgerlid voor 50PLUS Provinciale Staten van Noord-Brabant. 
Lid huidig interim bestuur, samensteller Nieuwsbrief (interne com-
municatie) en afwerking kaderopleiding.

•  Frits van der Pluijm (64), Almere. Lid van de Adviesraad 50PLUS en 
voorzitter van de afdeling Flevoland. Actief als accountmanager en 
heeft bestuurlijke en organisatorische ervaring bij de Diabetes Ver-
eniging Nederland en het landelijk bestuur van de Watersportbond.

•  Peter Pont (54), Delft. Voorzitter 50PLUS Zuid-Holland, logistiek ma-
nager, bestuurslid Stichting Groen Cement (kinderen meer in aan-
raking met de natuur), bestuurslid Ouder Politiek Actief (ouderen 
meer actief laten zijn bij politiek), bestuurslid Stichting ArboPositief 
(creëren van netwerken van werkzoekenden op gemeente niveau). 
Lid huidig interim bestuur, structuur en organisatie.

 
Verder hebben zich kandidaat gesteld: 
B.D. Bergh, Naarden 
C.J. Cornet, Hillegom 
J.A. Hoogenboom, Zoetermeer 
W. van den Hurk, Uden 
B.S. Kolle, Heerenveen 
M.B. Martherus, Amsterdam 
R.V. de Mulder, Rotterdam 
J. van Pareren, Den Haag 
F.J. Pasop, Ahaus-Ottenstein 
R.J.G. Pieters, Amersfoort 
A.P. Selders, Warmond 
J. Struijlaard, Rotterdam 

 

Het bestuur van 50PLUS nodigt alle leden uit tot het  
bijwonen van een ALGEMENE LEDENVERGADERING 
OP ZATERDAG 29 MAART.  Deze vindt plaats in het  
Gooiland Theater, Emmastraat 2 in Hilversum.

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)

redactie: 
Coördinatie: VLG Asten 
Redactie: Adriana Hernandez,  
Henk Krol , Adri van Esch 
Lay-out: JANS Reclame 
Foto’s: Geert van Tol e.a. 

www.50pluspartij.nl

Aanbeveling verkiezing beroepscommissie 
Het bestuur stelt u voor de huidige drie leden en juristen Roy Ho Ten 
Soeng, Willy Bronckers en John Peters te herkiezen. Als plaatsvervan-
gend lid stelt het bestuur voor mr. C. Slothouber, voormalig rechter 
in o.a. Groningen en Utrecht. 
 
De overige kandidaten voor de beroepscommissie zijn: 
S. Cantore, Venlo 
H.A. van Gameren, Hoogvliet 
A.J.W. Graafland, Den Haag 
A. van den Heuvel, Doetinchem 
W. van den Hurk, Uden 
L.H.B. Lodder, Vroomshoop 
M.B. Martherus, Amsterdam 
P. Matthijssen, Neerkant 
R.V. de Mulder, Rotterdam 
F.J. Pasop, Ahaus-Ottenstein 
D. Rensema, Lelystad 
R. de Rouw, Almere 
C. Schrijver, Purmerend 
P.A. Struijk, Breda 
H.J. Verboom, Oudorp 
J.J.M. Voets, Bergen op Zoom 
G.J. van der Waal, Sliedrecht

Programma 
09.30 uur ontvangst 
10.00 uur zaal open 
10.30 uur aanvang ledenvergadering 
16.00 uur einde bijeenkomst 
 
Er is koffie met wat lekkers. Tijdens de middagpauze is er 
gelegenheid voor een lunch. De leden kunnen het gebruikelijke 
lunchpakket reserveren door een mail te sturen naar: 
lunch@gooilandevents.nl. De kosten bedragen € 9,50, 
ter plekke te voldoen. 
 
U kunt zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering 
door een mail te sturen aan alv@50pluspartij.nl met de 
vermelding van uw naam en woonplaats. Gratis telefonisch 
aanmelden kan ook: tel. 0800 – 52 50 502. 
 

 

De bij de agenda behorende stukken zijn beschikbaar via onze 
website:  www.50pluspartij.nl   

Aanbeveling bestuursverkiezing 
Op de vorige Algemene Ledenvergadering 2 november 
2013 werd besloten de verkiezing van de voorzitter en het 
bestuur uit te stellen tot de Algemene Ledenvergadering 2014. 
Van de toen gestelde kandidaten heeft een vrij groot aantal 
zich teruggetrokken. De overgebleven kandidaten vindt u 
hieronder vermeld. 
Het zittend interim bestuur meent dat in een periode 
met belangrijke verkiezingen op komst de 
continuïteit in het bestuur van het 
allergrootste 

belang is. Bovendien is er een groot aantal zaken voortvarend ter 
hand genomen dat door de zittende leden verder afgerond zou 
moeten worden. 
 
Het bestuur doet u derhalve de volgende aanbeveling: 
 
Voor voorzitter: John Struijlaard 
John heeft grote ervaring in belangrijke bestuurlijke functies. 
In het huidige bestuur was hij direct na Jan Nagel de eerste 
vicevoorzitter en heeft hij zich goed kunnen voorbereiden op een 
mogelijk voorzitterschap. Het bestuur draagt hem unaniem voor.
John Struijlaard (65). 11/2012 – heden: vicevoorzitter 50 PLUS van 
het huidig interim bestuur. 10/2008 – heden: directeur Business 
Development / Public Affairs bij een private onderneming in Rot-
terdam. 03/2011 – heden: fractievoorzitter 50PLUS in de Provinci-
ale Staten van de provincie Zuid-Holland. Lid Adviesraad 50PLUS. 
04/2006 – 07/2008: bestuursvoorzitter van het Dagelijks Bestuur 
en van de raad van de Deelgemeente Stadscentrum (voormalige 
Centrumraad) van de gemeente Rotterdam. 01/2003 – 02/2006: 
voorzitter van de Vereniging Leefbaar Rotterdam (onbezoldigd). 

Voor het voorzitterschap hebben zich verder kandidaat  
gesteld: 
Ellen Lindemans uit De Krim (gemeente Hardenberg) 
Michel Martherus uit Amsterdam 
 
Voor de acht overige functies in het bestuur: 
•  Ruud Bakkers (68), Millingen aan de Rijn. Was gedurende 36 jaar 

diplomatiek/consulair ambtenaar voor het Ministerie van Buiten-
landse Zaken. Gescreend door AIVD. Was voorzitter 50PLUS afde-
ling Gelderland. Lid huidig interim bestuur, 2e penningmeester

•  Ir. Hylke ten Cate (65), Haarlem. Was bestuurslid in de PvdA ge-
west Noord-Holland en Leefbaar Nederland. Is vanaf de oprichting 

betrokken bij 50PLUS en vervulde bij 
tal van activiteiten een grote 

en coördinerende rol. Zijn 
kennis ligt vooral op 
gebied van verkiezings-
activiteiten en de leden-

vergaderingen. 
 
 

 
 

 

Conceptagenda 
 1.  Opening, mededelingen en vaststelling agenda 
 2.  Notulen Algemene Ledenvergadering 2 november 2013  
 3.  Verkiezing voorzitter 
 4.  Verkiezing overige leden bestuur 
 5.  Toespraak Norbert Klein 
 6.   Jaarverslagen 2013 (Verslag secretaris, verslag penningmeester, verslag 

Wetenschappelijk Bureau, verslag Tweede Kamer, verslag Eerste Kamer)
 7.  Begroting 2014 
 8.  Verkiezing leden Commissie van Beroep 
 9.  Vaststelling beginselverklaring 
 10.  Aanpassing Huishoudelijk Reglement 
 11.  Europees verkiezingsprogramma 
 12.  Vaststelling kandidatenlijst Europa (zie pagina 5) 
 13.  Bestuurswisseling 
 14.  Toespraak Toine Manders 
 15.  Sluiting

Provinciale Staten 
 

In maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het streven is in alle pro-
vincies een vertegenwoordiging in de Statenvergadering te verwerven. Om die kans zo 
groot mogelijk te maken, zullen alle werkzaamheden tijdig moeten starten. Om een en 
ander voor alle betrokkenen wat eenvoudiger te maken, heeft het bestuur een poging 
gedaan alles in een conceptschema te zetten. Dit is op 15 februari voorgelegd aan de 
Adviesraad en de Statenleden en is door hen aanvaard. 
 
Conceptschema verkiezingen Provinciale Staten 2015 
 1.  1 september 2014: Opening kandidaatstelling via ledenkrant en website
 2.   1 oktober 2014 sluiting kandidaatstelling
 3.    Oktober 2014: gesprekken met aangemelde kandidaten door onafhankelijke com-

missie. Deze commissie bestaat uit leden die zelf geen kandidaat zijn en wordt door 
het afdelingsbestuur benoemd.

 4.   In de periode 1-15 november vindt overleg plaats tussen alle onafhankelijke com-
missies en (een vertegenwoordiging van) het HB. Uitwisseling van ervaringen en 
screening van de kandidaten.

 5.   Tussen 15 en 22 november stelt de onafhankelijke commissie de conceptlijst op
 6.    Uiterlijk zaterdag 22 november ontvangt het HB de conceptlijst met de mogelijkheid 

om te kunnen reageren.
 7.    Op maandag 24 november worden de kandidaten over hun positie op de lijst geïn-

formeerd door de onafhankelijke commissie.
 8.    Op 25 november worden alle provinciale lijsten openbaar gemaakt.
 9.  In alle provincies vinden op zaterdag 13 december ledenvergaderingen plaats die 

de lijsten definitief vaststellen.
 10.    Maandag 26 januari 2015 gaan in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en 

Zeeland de gemeentehuizen open voor het tekenen van de H4-formulieren. De 
vereiste waarborgsom is door het HB dan overgemaakt naar de provinciehoofdsteden.

 11.    Maandag 2 februari indiening kandidatenlijsten met bijlagen (H3 in alle provincies; H4 
in provincies zonder Statenfractie; H9 in alle provincies).

 12.    Woensdag 18 maart: verkiezingen Provinciale Staten (ook belangrijk voor Eerste 
Kamer).



Tevreden klanten vertellen

“Bij mijn vloer met vloerverwarming bespaar ik 34% op mijn stookkosten per jaar.”

“Eindelijk verlost van die koude vloer.”

“ We hebben geen last meer van zilver visjes nu het veel minder vochtig is in huis.”

“ Het klimaat in de kamer is merkbaar aangenamer en ook de koude voeten zijn weg!”

Zie ook de recensies en vele spontane klantreacties op www.tonzon.nl 
O.a. uit Den Ham, Eindhoven, Castricum, Bruchum, Meppel, Velsen, Zaandam, Gouda etc.

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Het resultaat
De dubbele aanpak zorgt ervoor dat de warmte niet 
meer wordt uitgestraald door de vloer en er geen vocht 
meer uit de grond de woning binnen komt. Het milieu-
vriendelijke systeem maakt radi caal een einde aan de 
koude vloer en muffe lucht. 

Comfort van een warme vloer
Op onze website vindt u talloze recensies en klanten-
reacties uit 34 jaar praktijk ervaring. Ook mensen met 
vloerverwarming melden een warmere vloer na het aan-
brengen van TONZON en merken dat de vloerverwarming 
nu veel beter te regelen is.

Besparing op stookkosten
De woning koelt minder snel af door de goed geïso-
leerde vloer. Er hoeft minder gestookt te worden omdat 

de woning sneller opgewarmd is. Het stookseizoen 
wordt zelfs verkort. Gebruikers melden een gemiddelde 
besparing van 15 tot 20% op de stookkosten per jaar. 
Bij woningen met vloerverwarming loopt de besparing 
op tot wel 40%. 

Bijzondere bijeffecten door TONZON gebruikers gemeld:
• Verlichting van reuma klachten 
• Verlost van schimmelallergie
• Muffe geur uit kruipruimte verdwenen 
• Huisdieren liggen nu op de vloer
• Dubbel glas beslaat niet meer 
• Muggenplaag opgelost

Meer weten? 
Kijk op www.tonzon.nl. Bellen kan ook via 
0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl

www.tonzon.nl

TONZON Vloerisolatie, 
een klasse apart!

Een warme vloer, een droge kruipruimte.

“Waarom zou je nog op die 
koude vloer blijven wonen?”


