
Europa moet zich niet met onze pensi-
oenen gaan bemoeien. Als er strenge 
Europese regels voor de pensioensector 
komen, moeten Nederlandse pensi-
oenfondsen hogere reserves aan gaan 
houden. Dan houden ze minder geld 
over om te beleggen. En dat resulteert 
uiteindelijk weer in lagere pensioenuit-
keringen en pensioenrechten. 

Toine Manders wil er straks als vertegen-
woordiger van 50PLUS in het Europees 
Parlement op toezien dat Europa van 
onze pensioenen afblijft. Liefst samen 
met nog een collega. Het is volgens 
Manders mogelijk om bij de verkiezin-

gen voor het Europees Parlement op 
22 mei twee zetels in de wacht te 
slepen. “Als iedereen in de partij 
zijn stinkende best doet en de 
komende weken campagne gaat 
voeren, moet dat lukken”, zegt de 
lijsttrekker van 50PLUS.

Toine gelooft er, nu de cam-
pagne op stoom komt, steeds 
meer in. “Ik merk aan alles dat 
50PLUS in de lift zit. Mensen zijn 
razend enthousiast als ze mij en 
lijstduwer Henk Krol op campagne 
tegenkomen. Steeds meer mensen 
beseffen dat wij de enige partij zijn 
die voor 50-plussers en gepensio-
neerden opkomt.”  
Een bewering die gestoeld is op  
feiten. Uit een vergelijking van de  
Europese verkiezingsprogramma’s blijkt 
dat andere partijen helemaal geen aan-
dacht hebben voor 50-plussers en niets 
voor hen willen doen. 

Zorgsymposium

Onderzoeksresultaten betaalbare  
en transparante zorg
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50PLUS als enige op de bres voor ouderen

Op het symposium zal onder meer oud-
minister, oud-columnist van NRC Han-
delsblad en hoogleraar Eduard Bomhoff 
het woord voeren. Bomhoff is bekend 
om zijn scherpe analyses en prikkelen-
de politieke standpunten. In één van de 
kabinetten Balkenende was hij minister 
van Volksgezondheid en kondigde toen 
aan het gehele zorgstelsel grondig te 
zullen vernieuwen. Het kabinet viel en 

het is er niet van gekomen.  
Tijdens het symposium wordt het rap-
port ‘Pluspunten voor de Zorg’ gepre-
senteerd dat op initiatief van het We-
tenschappelijk Bureau van 50PLUS tot 
stand is gekomen. Het werpt een nieuw 
licht op organisatie, beheer en financie-
ring van het zorgstelsel. Het biedt op-
lossingen voor een zorgstelsel waarbij 
iedereen toegang heeft tot noodzake-

lijke, kwalitatief goede medische zorg. 
50PLUS-Kamerlid Martine Baay zal in 
debat met sprekers en deelnemers de 
nodige politieke consequenties trekken.  

Het onderwerp is voor 50PLUS van 
het allergrootste belang en daarom is 
het symposium voor ieder 50PLUS-lid 
vrij toegankelijk. U kunt zich daarvoor 
– liefst per omgaande – aanmelden 
op het adres: zorgsymposium@confe-
rentiebureau.nl. Het symposium vindt 
plaats op 6 juni van 9.00 tot 13.00 uur 
in het pand van Herensociëteit De Ver-
eeniging, Mammoni Eten & Drinken, 
Mariaplaats 14, 3511 LJ Utrecht. De Ver-
eeniging ligt op vijf minuten lopen van 
station Utrecht en er zijn twee parkeer-
garages in de directe omgeving.

Wij verwachten een hoge opkomst,  
dus meld u snel aan!

Word ook lid van 50PLUS! Vul de bon in op pagina    www.50pluspartij.nl11

Op 22 mei zijn de Europese verkiezingen.  

Die worden cruciaal voor onze pensioenen en voor  

onze partij, stelt lijstaanvoerder Toine Manders.

Handen af van  
onze pensioenen

‘Ik merk aan  
alles dat 50PLUS 
in de lift zit’
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Jan Nagel: 
‘50PLUS wil  
referendum over  
pensioenen’

Norbert Klein:  
Actieplan Ouderen-
werkloosheid

Europa 
Waar staat  
50PLUS voor?

Europeese   
Verkiezingen 22 mei: 

De kandidaten  
van50PLUS

Henk Krol: 

‘Met dank aan onze  
zilveren revolutie’

Maak het verschil! 

Doe mee aan onze  
campagne! 15

50PLUS is bezorgd over het zorgstelsel in Nederland. 
Nieuwe politiek is vereist om zorg voor iedereen te kunnen 
waarborgen. Daarom organiseert het Wetenschappelijk  
Bureau van 50PLUS op vrijdag 6 juni een symposium over 
Betaalbare en Transparante Zorg.

2Lees verder 

Toine Manders en Henk Krol
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50PLUS wil 
referendum over  

pensioenen 

 50plus krANT50PLUS Mei 20142

“Dinsdag 8 april vond in de Eerste Kamer 
het debat plaats over de wetsontwerpen 
die het referendum in de toekomst mo-
gelijk moeten maken. Op korte termijn 
moet het mogelijk worden om aangeno-
men wetten alsnog aan de kiezers voor 
te leggen. Via een raadgevend referen-
dum kunnen de kiezers aangeven het 
hier niet mee eens te zijn. Dat zal niet 
gemakkelijk zijn, want er zullen binnen 
een aantal weken 300.000 handteke-
ningen nodig zijn om dat referendum 
te laten plaatsvinden. Het advies van de 
kiezers is niet bindend en is gebonden 
aan opkomstdrempels. Maar bij een 
goede opkomst en een duidelijke meer-
derheid zal de politiek er niet omheen 
kunnen, denken de voorstanders. Hoe-
wel, je weet het in het Haagse belangen-
spel nooit. 
 
50PLUS groot voorstander van directe 
democratie 
50PLUS is er altijd voorstander van 
geweest om de burgers meer invloed 
te geven. Tijdens het debat heb ik de 
oprichter van D66 Hans van Mierlo nog 
geciteerd. Hij vond dat kiezers die de 
politieke partijen voor vier jaar onbe-
perkt mandaat hebben gegeven best 
eens een klein stukje medezeggenschap 
terug zouden mogen krijgen. 
We gaan in Nederland nogal prat op 
onze geweldige democratie, maar wij 
kiezen geen staatshoofd, geen minister-
president, geen burgemeester en wij 
hebben geen referenda. Daarmee zijn 
wij een achterlijk landje, want in heel 
veel landen in de hele wereld bestaan 
die democratische spelregels wel. Het is 
logisch dat 50PLUS dat wil veranderen. 
 
Eerste referendum over pensioenen 
Interessant is dat een referendum over 
ons toekomstig pensioenstelsel moge-
lijk wordt. De kabinetsplannen willen 
bijvoorbeeld dat de buffers van de pen-
sioenfondsen extra verhoogd worden. 
Dat betekent opnieuw geen indexatie 
en dat de gepensioneerden – die de af-
gelopen jaren ook al geen indexatie ont-
vingen en zelfs gekort zijn – opnieuw op 
grotere achterstand worden gezet. Te-
gelijkertijd wil men krankzinnig genoeg 
de premies verlagen waardoor ook de 

werkgevers extra geld krijgen. Door de 
premieverlaging krijgen de werknemers 
een hoger loon uitgekeerd. 
Per saldo wordt dus alles afgewenteld 
op de gepensioneerden. De vakbonden 
– die met behoorlijke looneisen komen, 

en dat is niet onrechtvaardig – vergeten 
de vroegere werknemers die op alle 
fronten ernstig achterop raken. De kloof 
tussen werkenden en gepensioneerden 
wordt opnieuw sterk vergroot. Er is een 
machtig verbond tussen de werkgevers, 
die een deel van de premieverlaging 
opstrijken, de vakbonden, die meer 

loonruimte krijgen door 
de premieverlaging, 
en het kabinet dat ook 
grote financiële voor-
delen ziet. De gepensi-
oneerden, maar ook de 
toekomstige gepensi-
oneerden, die al jaren 
achterlopen, krijgen 
opnieuw de klappen. 

 
D66: de nieuwe regentenpartij 
Ook in de Eerste Kamer toonde D66 
zich als een hooghartige regentenpartij. 
De partij die bijna 50 jaar geleden door 
Hans van Mierlo en Hans Gruijters werd 

opgericht om het politiek stelsel te laten 
ontploffen, pleitte nu voor fors hogere 
drempels en beweerde dat het referen-
dum eigenlijk een hoge uitzondering 
moest zijn. Op mijn vraag aan woord-
voerder Thom de Graaf of er iets mis was 
met hoe de Zwitsers met hun veelvul-
dige referenda omgaan, antwoordde hij 
dat hij zich onvoldoende hierin verdiept 
had. Nog bonter maakte hij het toen hij 
de Kamervoorzitter uitlokte om mijn be-
toog over een mogelijk referendum over 
de pensioenwetgeving buiten de orde 
te verklaren. Citaat van De Graaf: ‘Ik krijg 
de indruk dat de heer Nagel dit debat 
gebruikt om heel andere onderwerpen 
aan de orde te stellen. Dat is echter niet 
aan mij als wel aan de voorzitter’. Ik heb 
later De Graaf onder vier ogen gezegd 
dat het me deed denken aan een voet-
baller die aan de scheidsrechter vraagt 
een speler van een andere partij een 
gele kaart te geven. In de voetbalsport 
heeft men daar een bepaalde term voor. 

En voor een democraat is deze poging 
tot mondsnoering helemaal kwalijk. 
Als voornoemde plannen worden door-
gezet, zal 50PLUS het referendummid-
del moeten aangrijpen om de bevolking 
om een oordeel te vragen. En zeker 
deze kwestie hoog opspelen bij de Sta-
tenverkiezingen in maart 2015. De tijd 
dat ouderen geheel weerloos financieel 
geslacht worden, moet voorbij zijn. 
 
Plasterk (PvdA) komt VVD te hulp 
De voorstellen voor het referendum 
werden een kleine negen jaar geleden 
ingediend. Omdat het kabinet deze 
voorstellen moet bekrachtigen en ook 
zich over de uitvoering moet buigen, 
zal het nog wel wat tijd gaan kosten 
voordat de nu aangenomen wet in de 
praktijk van kracht wordt. De VVD is een 
groot tegenstander van het referendum 
en van die kant voelt PvdA-minister van 
Binnenlandse Zaken Plasterk de con-
servatieve adem flink in de licht rood 
gekleurde nek. Interessant en vooral 
kenmerkend was het debat dat ik met 
de minister voerde of bij het verzamelen 
van de benodigde 300.000 handteke-
ningen dit ook langs elektronische weg 
zal kunnen. Daarvan was de Tweede 
Kamer wel uitgegaan, maar het kabinet 
had daarover tot nu toe gezwegen. Na 
enig aandringen zei Plasterk onomwon-
den nee. Later werd hem ook door de 
SP een andere toelichting ontfutseld. 
Hij was niet principieel tegen maar op 
grond van veiligheid, privacy en kosten. 
Terwijl de overheid al op tal van punten 
het DigiD toestaat en bevordert. Ook 
in andere landen wordt dit toegepast, 
bijvoorbeeld bij het burgerinitiatief. 
Voorstanders zeggen juist dat het beter 
controleerbaar en goedkoper is. Het 
zou toch van de zotte zijn om in deze 
moderne tijd met lijsten langs de deu-
ren te moeten gaan leuren om 300.000 
handtekeningen te verzamelen. Of als 
het aan D66 ligt zelfs om 600.00 handte-
keningen! 
 
50PLUS moet goede campagne gaan 
voeren 
Het idee om het elektronisch verza-
melen van handtekeningen niet toe te 
staan kan alleen maar ingegeven zijn 
door de VVD-wens dat er geen referen-
dum moet komen. De PvdA lijkt hier-
voor te buigen. 
Intussen zal 50PLUS zich fel moeten 
verzetten tegen de pensioenplannen 
van dit kabinet. Het is te hopen dat de 
pensioenverenigingen en ouderenorga-
nisaties zich schrap zetten en zich niet 
opnieuw in de drassige weide begeven 
om daar koehandel te plegen.  
De kiezers moeten weten dat ze bij deze 
punten op een onwrikbaar 50PLUS kun-
nen rekenen. We zien de Europese maar 
ook de Statenverkiezingen in maart 
volgend jaar met groot vertrouwen te-
gemoet.”

50PLUS zal zich fel moeten verzetten tegen de pensioen-
plannen van dit kabinet, stelt JAN NAGEL, fractievoorzitter 
in de Eerste kamer voor 50PLUS. “Het is te hopen dat de 
pensioenverenigingen en ouderenorganisaties zich schrap 
zetten en zich niet opnieuw in de drassige weide begeven 
om daar koehandel te plegen.”  

De tijd dat ouderen 
weerloos financieel  
geslacht worden, moet 
voorbij zijn

Steeds meer 50-plussers zijn bezorgd 
over wat er allemaal op hen afkomt 
vanuit Brussel, maar ook vanuit Den 
Haag. Zo wil het kabinet de pensioen-
fondsen verplichten om 5 procent 
hogere reserves aan te houden. Als 
dat doorgaat, is de kans dat de pensi-
oenuitkeringen worden verhoogd de 
komende jaren bijna nul. 50PLUS zal 
zich daar fel tegen verzetten. 50PLUS 
wil juist dat de koopkracht van gepen-
sioneerden wordt verbeterd nu het 
economisch weer wat beter gaat. De 
koopkracht van ouderen blijft al jaren 

achter. Als het kabinet zijn zin krijgt, 
krijgen ouderen er als enigen niets bij 
in 2014 en 2015. 

50PLUS komt ook op voor de belangen 
van oudere Nederlanders in het bui-
tenland. Toine Manders begon daarom 
vorige maand zijn campagne samen 
met Henk Krol in Benidorm. Aan de 
Spaanse Costas wonen zo’n 120.000 
Nederlandse senioren. Die worden ook 
hard geraakt door het beleid van dit 
kabinet, maar geen enkele politieke 
partij behalve 50PLUS neemt het voor 

hen op. “De meerderheid van de Neder-
landers in Spanje is niet rijk, maar moet 
rondkomen van AOW en een klein pen-
sioentje. Vaak zitten ze ook om  
medische redenen (astma of reuma)  
in Spanje.  
De zorgkosten zijn daar door het 
warme klimaat lager. Als je die mensen 
daar wegjaagt door ze veel zwaarder 
te gaan belasten, zoals het kabinet wil, 
moeten ze terug naar Nederland en 
dan lopen de zorgkosten juist verder 
op. Dan is iedereen slechter af”, zegt 
Toine Manders. 

Hij roept iedereen die de partij een 
warm hart toedraagt op om vanaf nu 
fanatiek campagne te gaan voeren voor 
50PLUS. “We kunnen alle hulp gebrui-
ken. Een goede uitslag op 22 mei is van 
groot belang omdat 50PLUS daarmee 
kan laten zien dat het een blijvertje is”, 
zegt Toine. “50PLUS zorgt er voor dat 
ouderen niet het kind van de rekening 
worden. Daarom moeten we op alle 
niveaus vertegenwoordigd zijn. In de 
Provinciale Staten, de Eerste en Tweede 
Kamer en straks ook in Europa moet 
onze stem gehoord worden.”

• “Europese samenwerking is van essentieel 
belang voor onze provincie. We hebben 
inmiddels al diverse grensoverschrijdende 
projecten. Deze projecten kunnen uitslui-
tend in samenwerking met de aan ons 
grenzende landen en de steun van de 
Europese Unie uitgevoerd worden. Maar 
Limburg is ook één van de grensprovincies 
die zeer te lijden heeft onder het accijns-
beleid dat onze huidige regering in Den 
Haag voert. 

•  50 PLUS Limburg staat voor een gedegen Europees bestuur, maar wel 
zijn wij kritisch op de kosten van het ambtelijke Europese apparaat. Een 
gedegen en efficiënt bestuur is wat wij beogen. De Limburgse bevolking 
bestaat voor de helft uit 50-plussers. De vergrijzing versnelt extra hard in 
onze provincie. 

•  Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor buitenlandse onder-
nemingen, Limburg heeft een zeer groot achterland. Wij willen strijden 
voor aantrekken van deze bedrijven, in combinatie met de realisering van 
de ‘tandembanen’. Dit zijn banen waarbij ouderen hun ervaring tijdens 
het werk overdragen aan jongeren, waardoor beiden hun vaardigheden 
uitbreiden en werkloosheid onder oud en jong voorkomen wordt.

•  50PLUS is de enige partij die openlijk de belangen behartigt van de steeds 
groter wordende groep ouderen. Europa moet van onze pensioenen 
afblijven. Nederland heeft een goed en gedegen pensioenstelsel dat niet 
aangetast mag worden. Een Europees pensioenstelsel mag niet leiden tot 
versobering van onze pensioenen. Pensioen is uitgesteld loon, we kunnen 
niet toestaan dat anderen hierover beslissen.

•  50-plussers vinden gezondheidszorg, inkomen, werkgelegenheid, econo-
mische groei en bestrijding van criminaliteit belangrijk. Maar de stem van 
ouderen wordt nog nauwelijks gehoord in het Europees Parlement.

•  Om op te komen voor het belang van de 50-plussers – uw belang – verte-
genwoordig ik u graag in het Europees Parlement.”

 
Zie ook www.50pluslimburg.nl

Limburg

Europa is essentieel 
voor Limburg
Limburg – grotendeels omsloten door België en  
Duitsland – is dé Europese provincie van Nederland, 
constateert JAN VAN HOUWELINGEN, voorzitter van 
het provinciaal bestuur van 50PLUS.

Vervolg van de voorpagina 

’ We kunnen alle hulp gebruiken’ 
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Actieplan  
Ouderenwerkloosheid
Terwijl de cijfers voor Nederland weer een voorzichtig herstel van onze econo-
mie aantonen, zien we nog steeds stijgende werkloosheidscijfers. Inmiddels 
hebben we 691.000 werklozen in Nederland. Werkloosheid is ook een groot Eu-
ropees probleem: 25,9 miljoen werklozen. Jongeren en 50-plussers hebben de 
slechtste kansen op de arbeidsmarkt. Het bestrijden van jeugdwerkloosheid, 
ook in Europees verband, is terecht een topprioriteit, maar geheel ten onrechte 
blijft de bestrijding van ouderenwerkloosheid achter.

Nu de arbeidsmarkt steeds meer grensoverschrijdend wordt door het vrij 
verkeer van werknemers dient stevig ingezet te worden op werkgelegenheid 
en het behoud daarvan. Een integrale Europese aanpak is hard nodig. De Par-
lementaire Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees 
Parlement moet aangespoord worden dit probleem nog actiever op te pakken 
dan nu al het geval is. Wat 50PLUS betreft is het nu vijf voor twaalf. Europese 
cijfers laten zien dat de ouderenwerkloosheid een Europees vraagstuk is. Van 
de werklozen in Europa is ongeveer een vijfde 50 jaar of ouder. In Nederland 
gaat het zelfs om een derde. Uit de rapportages van het UWV blijkt namelijk 
dat de WW voor 31 procent wordt bevolkt door 50-plussers. Zij zitten gemid-
deld dertig maanden in de WW. Dit is bijna gelijk aan de maximale WW-duur. 
Na afloop van die maximale WW-duur zit bijna 50 procent een half jaar later 
nog steeds zonder werk. Deze groep mensen komt bij ontslag bijna niet meer 
aan het werk.

Alleen roepen dat het niet goed gaat, vind ik echter te gemakkelijk. Daarom 
heeft 50PLUS een actieplan opgesteld met daarin directe en concrete maatre-
gelen, gericht op de werkgevers, om 50-plussers aan te nemen. Dit 50PLUS ac-
tieplan Ouderenwerkloosheid heb ik aangeboden aan minister Asscher en de 
Tweede Kamer. Eén van de punten uit het actieplan is om 50-plussers nieuwe 
kansen te geven door ‘tandembanen’ te realiseren. Dat zijn banen waarbij ou-
deren hun ervaring tijdens het werk overdragen aan jongeren. Op deze manier 
breiden beide groepen hun vaardigheden uit en wordt werkloosheid onder 
oud en jong voorkomen. Een ander voorstel is om een ambassadeur Ouderen-
werkloosheid aan te stellen. Doel daarvan is om de negatieve beeldvorming bij 
werkgevers om 50-plussers aan te nemen tegen te gaan. Tot nu toe zien we dat 
het kabinet Rutte 2 alleen maar bezuinigt op middelen die bedoeld zijn om de 
werkzoekende 50-plusser weer aan het werk te krijgen.  
 
Zowel landelijk als op Europees niveau moet voorkomen worden dat mensen 
worden afgeschreven voor de arbeidsmarkt. Zij hebben met hun kennis en er-
varing nog zoveel waardevols te bieden aan de samenleving. Met uw steun kan 
50PLUS deze problematiek aanpakken en mensen weer perspectief bieden.

Norbert Klein, 
Fractievoorzitter 50PLUS Tweede Kamerfractie

Geheel ten onrechte blijft   
bestrijding van ouderen- 

werkloosheid achter
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“Onlangs hoorde ik een politicus – van 
een partij die stevig had verloren bij 
de gemeenteraadsverkiezingen – stel-
lig beweren dat de kiezers ‘het niet 
goed hadden begrepen’. Ik ga er van 
uit dat de kiezers het wel degelijk be-
grijpen, ook als ze snel en oppervlakkig 
oordelen. Kiezers begrijpen het, maar 
dat betekent niet dat ze het er mee 
eens zijn. Het is aan maatschappelijke 
instellingen en politieke partijen om 
duidelijk te maken waar ze voor staan 
en waar ze voor gaan. Doen ze dit niet, 
dan hebben zíj het niet goed begre-
pen. Als uitgangspunten, principes en 
gevoerd beleid onduidelijk zijn, gemak-
kelijk inwisselbaar of uitruilbaar zijn, is 
het geen wonder dat kiezers zweven of 
het niet meer weten en wegblijven. Ik 
heb zelf ook geen zin om als stemvee 
te worden benaderd om vervolgens te 
merken dat er niets terecht komt van 
waarvoor ik heb gestemd. Ik mag als 
kiezer verwachten dat politici beloften 
waarmaken, in ieder geval dat ze dit tot 
het uiterste proberen en dát kunnen en 
willen verantwoorden.

Over Europa, Friesland en 50PLUS be-
staan misvattingen. Die misvattingen 
gaan soms, via media, een eigen leven 
leiden. Dat is het punt waar kiezers het 
spoor bijster raken. Het is te kort door 
de bocht om dat de kiezers te verwijten 
of de schuld bij de media te leggen. 

50PLUS Fryslan wil niet óver de kiezers 
praten maar mét de kiezers praten. Zij 
wil duidelijk maken waar zij voor staat 
en gaat, met een goed verkiezings-
programma en goede en betrouwbare 
kandidaten. 50PLUS Fryslan wil luiste-
ren naar de kiezers. Een niet eenvou-
dige en een intensieve opdracht. 

 

Hier maken we het verschil! Het is 
logisch dat mensen uiteenlopende 
voorkeuren hebben voor verschillende 
partijen. 50PLUS Fryslan wil dat degene 
die op 50PLUS stemt, weet waarom 
hij dit doet en weet wat we aan elkaar 
hebben. Dat schept een band en ver-
trouwen. Dat geldt voor de Europese 
verkiezingen op 22 mei, voor de verkie-
zingen van Provinciale Staten in maart 
2015 en misschien tussentijds nog bij 
Tweede Kamerverkiezingen. 

Landelijk vastgestelde uitgangspunten 
en programma’s zijn sturend, daarbin-
nen echter willen wij ons hard maken 
voor zaken die ónze kiezers in het bij-
zonder aanspreken. Zaken die zij vanuit 
hun woon- en leefomgeving belangrijk 
vinden binnen een Europese of landelij-
ke context. Zó zijn we ook aantrekkelijk 
voor kiezers die bij de gemeenteraads-
verkiezingen lokaal hebben gestemd.

Jan Waterlander 

De kiezers begrijpen het wel

Senioren in Europa

   Friesland 

   Utrecht 

“Over politiek maatschap-
pelijke onderwerpen wordt 
dikwijls snel en oppervlak-
kig geoordeeld”, stelt JAN  
WATERLANDER,  
foarsitter 50PLUS Fryslan.   
“Ook mensen die wel  
gebruik maken van hun  
kiesrecht baseren hun  
keuze soms op indrukken 
die min of meer toevallig 
zijn blijven hangen.” 

Zie ook www.50plusfriesland.nl 

Theun Wiersma uit Opeinde en Pietsje Spijkstra uit Ternaard zijn onze 
sterke kandidaten. Zij gaan en staan voor onder meer:

- bescherming van onze taal: het Fries maar ook Bildts en Stellingwerfs; 
- ondersteuning voor onze cultuur, gewoonten en tradities; 
- werk, wonen, scholen en zorg in de stad en op het platteland; 
- duurzaamheid; 
-  aandacht voor het voortbestaan van de regionale omroep en  

regionale kranten; 
 
en natuurlijk moet Europa van ons pensioen afblijven.

50PLUS Fryslan voor europa, europa voor Fryslan.  
Voor grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.  
Dus voor huidige en toekomstige ouderen!”

“Wanneer men alleen maar 
samenwerkt in Europa om 
er zelf beter van te worden, 
loopt het mis”, stelt HER-
MAN TROOST, voorzitter 
van 50PLUS Utrecht.

“50PLUS doet mee aan de Europese ver-
kiezingen met een kundig lijsttrekker en 
een programma afgestemd op ouderen. 
Natuurlijk gaat het dan om pensioenen 
en over het overdreven  gedoe in het 
Brusselse over standaarden en regels.  
Dat kan wanneer het om uitvoering van 
stopcontacten en stekers gaat. Maar de 
kwaliteit van onze pensioenen, ons fruit, 
ons onderwijs, lijkt me wel lokaal gere-
geld te kunnen worden.  
Brussel moet werken aan kennis van 
onze Europese geschiedenis. Dat is be-
langrijk. Europa was immers gebaseerd 
op samenwerking, welvaartvermeerde-
ring en het daardoor voorkomen van 
oorlogen en dom gedoe. Dat lijkt nu 

onbelangrijk, alhoewel de Russen ons 
helpen om daar weer aandacht aan te 
besteden. Toch blijft de originele ge-
dachte eigenlijk het enige houvast voor 
ons Europeanen. 
 
Een recente publicatie over Europa 
leerde mij dat 40 procent van de Neder-
landers Europa nog vertrouwen. Voor de 
Denen was dat 57 procent en de Italia-
nen 17 procent. Het artikel gaf niet aan 
of er verschillen in waardering per leef-
tijdgroep gemeten waren. Want je zou 
toch denken dat senioren beter weten 
waarom we Europa hebben. 
Een Duitse econoom die veel filosofie in 
zijn publicaties gebruikt was in deze ver-

helderend. Hij legde uit dat de Duitsers 
aan wie in 1953 hun oorlogsschulden 
werden kwijtgescholden, nu niet meer 
van plan zijn om Griekenland nog verder 
te helpen. En wat weten wij als Neder-
landers nog van de Marshallhulp? Nee, 
dit is niet anekdotisch. Dit is fundamen-
teel voor de toekomst van Europa. Wan-
neer men alleen maar samenwerkt om er 
zelf beter van te worden, loopt het straks 
mis. En natuurlijk kijken nieuwe landen 
vooral naar de noordelijke honingpot-
ten. Maar al doende wordt het duidelijk 
dat men zelf ook aan de slag moet. Dat 
zal niet van vandaag of morgen gebeu-
ren. Maar het gebeurt. Wanneer ze maar 
begrijpen waarom het gaat.  

een rol van  
belang voor  
senioren?”

Zie ook www.50plusutrecht.nl

Herman Troost

-  Op 22 mei hebben wij de kans om onze stem te laten horen in Europa. Voor het 
eerst in de Europese geschiedenis neemt een ouderenpartij deel aan de Europese 
verkiezingen! 

-  Nederland zonder Europa is ondenkbaar. Er dienen echter wel de nodige kant-
tekeningen te worden geplaatst. Dat Brussel meer invloed wil uitoefenen op het 
pensioenstelsel is bekend. Meer invloed kan betekenen dat ons pensioenstelsel 
zal verzwakken, waarbij minder of geen indexatie en zelfs kortingen op het pensi-
oen niet denkbeeldig zijn.

-  50PLUS staat ervoor dat armoede wordt bestreden, dat er een pas op de plaats 
wordt gemaakt en dat Europa voorlopig niet uit mag breiden.

-  Zorg dient goedkoper, efficiënter en beter te worden geregeld, jeugd en ouderen-
werkeloosheid kan bestreden worden door tandembanen.

-  Efficiency dient te worden bevorderd door het verhuiscircus naar Straatsburg af te 
schaffen en het aantal ambtenaren te beperken.

-  Europa is voor de provincie Gelderland erg belangrijk, niet alleen voor de werkge-
legenheid. Door zijn centrale ligging – Gelderland grenst aan zes provincies – is 
de invloed ook merkbaar qua vervoer over de weg, water en het spoor. 

-  Duitsland grenst aan het oosten van 
onze provincie. De afgelopen tijd zijn 
pomphouders getroffen door accijns-
verhogingen, waardoor hun soms 
generaties bestaande bestaansrecht 
onder druk is komen te staan. Wij staan 
achter het terugdraaien van accijnsver-
hogingen, maar zijn ook van mening 
dat in Europees verband een oplossing 
dient te worden gevonden.

-  Europa is verweven in onze maatschap-
pij, helaas soms ook negatief. Om daar 
wat aan te doen, is uw stem onmisbaar. 
Daarom: Laat uw stem op 22 mei niet 
verloren gaan! 
 
Zie ook www.50plusgelderland.nl

EXTRA VEILIG 

COMFORTABEL  

EXTRA WENDBAAR 

Bel gratis 0800-2020 voor gratis brochure of proefrit 

5-WIEL SCOOTMOBIELEN NU NOG BETER! 

Gelderland

Uw stem kan 
een wereld van  
verschil maken!
Op 5 april hebben wij tijdens de ledenvergadering 
de campagne voor de Europese verkiezingen van 
50PLUS in de provincie Gelderland gestart.  
Lijsttrekker Toine Manders en lijstduwer Henk krol  
hebben tijdens en na de ledenvergadering het belang 
van de Europese verkiezingen onderstreept.

Op verkiezingscampagne in Nijmegen 
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FLORENCE BRUSSELANTWERPEN MILANOPARIS LYON

Kies voor Stannah
Wij maken onze beloftes wél waar.
De Europese Parlementsverkiezingen zijn aanstaande. De tijd van 
verkiezingsretoriek. Om de gunst van de kiezer te winnen worden 
vooral heel veel loze beloftes gemaakt.

Bij Stannah doen we geen concessies aan kwaliteit en service  
en komen iedere afspraak na. Niet voor niets zijn we wereldwijd 
marktleider in trapliften. Een positie die we koesteren door altijd 
waar te maken wat we beloven. 

Interesse? Neem contact op, u krijgt geen spijt. Beloofd ;-)

Bel gratis en vrijblijvend: 0800-5066 
VRAAG NAAR TOESTEL 3272

Of ga naar: www.stannah.nl

Dhr/Mevr:

Adres:

PC: Plaats:

Telefoon: E-mail:

Voor vrijblijvende informatie vul de coupon in 
en stuur deze in een envelop naar:

Stannah Trapliften BV
Antwoordnummer 17006
2170 VB  Sassenheim

3272

✁

14_0009 Stannah AV FD_01.indd   1 18-04-14   12:21
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TOiNE MANDErS

Vergrijzing hoeft geen 
probleem te zijn 
 
 
Ouderen zijn het kind van de rekening. Bij geen enkele groep in de samenle-
ving komen de maatregelen van het kabinet zo hard aan als bij 50-plussers en 
gepensioneerden. De meeste pensioenuitkeringen – en opgebouwde rechten 
van degenen die nog werken – zijn al vijf of zes jaar niet meer aangepast aan 
de inflatie of zelfs gekort. Daarmee is tien tot vijftien procent van het pensioen 
dat je ooit dacht te krijgen al in rook opgegaan. 
Nu het eindelijk wat beter gaat met de economie, is in Den Haag het Grote Uit-
delen alweer begonnen. En wie krijgen er wat bij? Mensen met inkomens van 
45.000 euro en meer! Het is ze van harte gegund, maar de groep die de afge-
lopen jaren het meeste heeft ingeleverd, de 50-plussers en gepensioneerden, 
krijgt er in 2014 en 2015 geen cent bij! 
 
Veel gepensioneerden moeten rond zien te komen van AOW en een klein aan-
vullend pensioen dat al jaren bevroren is, terwijl de kosten van levensonder-
houd en van de gezondheidszorg alsmaar verder stijgen. Veel ouderen worden 
hard geraakt door het kabinetsbeleid. We krijgen veel mail van leden die een 
forse korting op hun AOW vrezen, bijvoorbeeld omdat ze nog inwonende ge-
handicapte kinderen hebben. Mantelzorgers riskeren een korting van honder-
den euro’s. 50PLUS heeft zich verzet tegen dit soort maatregelen, maar kreeg 
te weinig steun in de Tweede Kamer. Daarom moeten we laten zien dat we 
het niet meer pikken. Als we bij de Europese verkiezingen een goed resultaat 
behalen, zullen ook andere partijen de oudere kiezer weer zien staan en meer 
rekening met ons moeten gaan houden.
 

Dat is hard nodig. In de verkiezingsprogramma’s van andere partijen is geen 
aandacht voor ons en onze zorgen en problemen. Toen ik dat onlangs tijdens 
een verkiezingsdebat naar voren bracht, bleef het lang stil. De andere lijsttrek-
kers konden me geen antwoord geven op de vraag waarom ze geen aandacht 
besteden aan ouderen, pensioenen en problemen zoals de vergrijzing. Wij doen 
dat wel. Vergrijzing hoeft helemaal geen probleem te zijn als er in het beleid 
rekening mee wordt gehouden. Sterker nog: het biedt ook kansen om nieuwe 
banen te scheppen in de zorg en in de gezondheidszorg. Want steeds meer 
ouderen willen langer gezond blijven, langer doorwerken en langer zelfstandig 
blijven. Dat vraagt om een nieuwe aanpak en extra banen. Wij noemen dat ‘de 
zilveren economie’. Met uw steun kunnen we er voor zorgen dat wij 50-plussers 
ook bij andere partijen de aandacht krijgen die we verdienen. Ga op 22 mei 
stemmen en roep ook uw leeftijdsgenoten, vrienden en kennissen op om hun 
stem te geven aan 50PLUS. Niemand anders neemt het voor ons op!

Toine Manders 
Lijsttrekker 50PLUS bij de europese verkiezingen op 22 mei 

We moeten laten zien dat we 
het niet meer pikken!

Waar staat 
50PLUS voor  
in Europa? 
 
 
 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 tan-

dembanen
 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 Eurocommissaris-

sen, minder ambtenaren, minder adviesclubs en geen snoepreisjes 
 
Kijk voor het volledige europees verkiezingsprogramma op www.50pluspartij.nl 
 

EXTRA VEILIG 

COMFORTABEL  

EXTRA WENDBAAR 

Bel gratis 0800-2020 voor gratis brochure of proefrit 

5-WIEL SCOOTMOBIELEN NU NOG BETER! 
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De kandidaten van
 50plus krANT

Toine Manders is de lijsttrekker van 50PLUS voor de verkiezing van het Europees 
Parlement. Hieronder stellen we hem en ook de 14 overige kandidaten van 50PLUS 
aan u voor. Zodat u weet op wie u op 22 mei kunt stemmen!

1 7

3 9

5 11

2 8

4 10

6 12

“50PLUS ziet de vergrijzing als een kans en niet als een probleem, zoals velen 
dat ervaren. Een nieuwe, bloeiende ‘zilveren economie’ kan ontstaan door 
het gericht inzetten van kennis en expertise van ouderen. 
Grote groepen ouderen hebben behoefte aan nieuwe 
diensten, producten en innovaties om actief te kun-
nen blijven in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. 
Daarom verdient dit onderwerp bij voortduring aan-
dacht in de vergaderingen van het Europees Parlement. 
Met preventieve zorg kun je de zorg goedkoper maken. 
De oorzaken van ziekten moeten we bestrijden en niet 
de symptomen. De oplossing ligt in preventieve zorg 
en niet in aanbod gestuurde zorg. Europa kan mijns 
inziens helpen de zorg goedkoper en beter te maken 
door innovatieve programma’s om actief en gezond ouder 
te worden. Met digitale middelen om langer in huis te 
kunnen blijven wonen en met preventieve zorg met 
controle en begeleiding op afstand.”

“Ik ben Joop van Orsouw, ruim twintig jaar gemeenteraadslid, met vijf jaar 
ervaring als wethouder. Ik ben jurist en 25 jaar zelfstandig ondernemer. 
Europa omdat het moet, of omdat we het willen? 
Soms willen we bij Europa horen omdat groter 
beter is, eerlijker, efficiënter. Vaak willen we er 
niet bij horen. Eigen identiteit, eigen keuze, ei-
gen cultuur dient behouden te blijven. 50PLUS 
heeft de juiste mix gevonden juist voor onze 
ouderen. Lastige knopen moeten de komende 
vijf jaar worden doorgehakt. Het woord ouderen 
komt in verkiezingsprogramma’s van anderen niet 
of nauwelijks voor. Bij 50PLUS krijgen de belangen 
van ouderen prioriteit en dat is hard nodig, want ook 
Europa kan geven.”

“Mijn naam is Petra Vosters. Ik woon met mijn gezin in Amstelveen en werk 
als manager Personeel & Organisatie bij de gemeente De Ronde Venen. Ik 
ben tevens bestuurslid van het Wetenschappelijk Bureau 
50PLUS, beoogd bestuurslid 50PLUS Noord-Holland en 
fractielid bij een lokale partij. 
Economisch herstel van Europa is gewenst, maar niet 
ten koste van ons welzijn! Stop met het afbreken van 
ons zorgstelsel. Creëer combibanen om de werkgele-
genheid te verhogen. Bescherm vrouwen, ouderen, 
chronisch zieken en kinderen tegen mishandeling, 
pesten en verwaarlozing. 

En… handen af van ons pensioen. 
Let’s make it a better world!”

“Ik ben Jan van Houwelingen, getrouwd met Bea. We hebben 3 uitwonende 
kinderen. We wonen nu 24 jaar in Limburg, waarvan inmiddels 17 jaar in 
Venlo. Ik ben voorzitter van het provinciaal bestuur van 
de 50PLUS in Limburg. Onder het pseudoniem Jan 
Lanzaro schrijf ik thrillers.

Nergens is Europa zo dichtbij als in Limburg en 
daarom is een goed bestuurd Europa van essen-
tieel belang. De helft van de bevolking is 50 jaar 
of ouder. Ik kom graag op voor de economische 
belangen van de provincie, maar zeker ook voor de 
maatschappelijke belangen van de Limburgers.”

“Ik ben Adriana Hernández, 44 jaar. Marketing- en communicatiedeskundige. 
Televisieregisseur. 50PLUS partijlid van het eerste uur. Adviseur hoofdbestuur 
interne en externe communicatie. In Mexico geboren. Ik woon sinds 1996 met 
mijn gezin in ‘s-Hertogenbosch. Mijn hobby’s zijn reizen, 
geschiedenis, lezen, turnen en wandelen. 
Europa is een continent met veel verschillende volke-
ren, religies en culturen. Het lijkt soms alsof onze ver-
schillen steeds moeilijker overbrugbaar worden. Het 
versterken van onderling begrip, respect en verdraag-
zaamheid is hard nodig. Een groot probleem in Europa 
is discriminatie. In een vrij, welvarend en vredelievend 
Europa moet iedereen zich gelijkwaardig kunnen voelen 
en zijn. Daarom zie ik het als mijn missie om discrimina-
tie in Europa te bestrijden zodat iedereen gelijke kansen 
heeft op werk, opleiding, huisvesting zorg, sociale 
zekerheid en pensioen. Discriminatie, met name op 
leeftijd en nationaliteit, moet worden uitgebannen.”

“Ik ben Pietsje T. Spijkstra, woon in het verre noorden van Friesland, in het mooie bui-
tengebied van Ternaard. Ik ben moeder van een zoon, heb een partner en ben tot nu 
werkzaam geweest in de dienstverlening. Afgelopen 40 jaar heb ik 
in het westen van Nederland gewoond en nu als echte Friezin 
weer in mooi Friesland. Ik ben bestuurslid van 50PLUS Fries-
land. 
Niet alleen in Nederland – en met name het noorden – is 
krimp een hot item, ook andere plattelandsgebieden van 
Europa kampen hiermee. Nu kent men in Denemarken een re-
geling voor het bewonen van recreatiewoningen door 67-plus-
sers: zij mogen permanent in hun eigen recreatiewoning wonen 
(wel 5 jaar in eigendom hebben). Als wij een dergelijke regeling 
in Nederland zouden kunnen hanteren (wellicht voor 55-plus-
sers), dan zouden er ruimere woningen voor jonge gezinnen 
vrijkomen, het platteland (waar veel recreatiewoningen) staan 
wordt niet ontvolkt en dus kan doorstroming plaatsvinden. 
Daarbij is de bereikbaarheid ook nog een groot punt op het 
platteland in het algemeen en in Friesland in het bijzonder. 
Het noorden van Friesland moet beter bereikbaar worden!”

“Ik ben Theo Heere, wonend in Scheveningen, 22 jaar samen bij mijn partner 
Roelof. Ik ben arts en een gepassioneerde, gedreven manager met kennis 
van algemeen management, commercie, gezondheids-
zorg en voeding. Ik heb – na mijn carrière als mana-
ger in de farmaceutische industrie en directeur 
van Nutricia – nu een executive search bureau. Ben 
gedreven om veranderingen ten gunste van de 
50-plusser voor elkaar te krijgen in het Europees 
Parlement.  
Steeds meer beslissingen die voor Nederland van 
groot belang zijn, worden in Brussel genomen. En het 
Europees Parlement speelt daar een belangrijke rol in. 
Ik ben, met mijn medische achtergrond en mijn ruime 
ervaring in het bedrijfsleven en als zelfstandig onder-
nemer, heel breed georiënteerd en wil
zaken verbeteren voor 50-plussers.”

“Ik ben Theun Wiersma, 55 jaar oud. Ik heb een fantastische partner, ben  
vader van drie kinderen en woon in het mooie plaatsje Opeinde in Friesland. 
Ik werk als hoofd Verenigingszaken en Communicatie 
bij It Fryske Gea, de natuurbescherming in Friesland. 
Tevens ben ik bestuurslid van 50PLUS afdeling Fries-
land.
Het huidig gevoerde beleid pakt slecht uit voor veel 
ouderen en gepensioneerden. De gemeenten krijgen 
de verantwoordelijkheid voor de zorg en Europa dreigt 
zich te bemoeien met onze pensioenen. Dat kan slecht 
uitpakken voor ouderen en dat moeten wij voorkomen. 
Onze belangen staan op het spel! Daarom is het van 
groot belang dat 50PLUS zich luid en duidelijk laat ho-
ren. Op plaatselijk, regionaal, landelijk maar ook 
op Europees niveau! Wie kiest voor 50PLUS, 
kiest voor een Europa dat zich sterk maakt 
voor onze zorg, banen en pensioenen!”

“Ik ben Chris Spooren, 55 jaar oud en gehuwd. Wij wonen in Son en Breugel, 
waar ik voor de gemeente werkzaam ben als projectleider waarbij ik me 
onder andere bezighoud met de consequenties voor de 
gemeente van de veranderingen in de zorg. Ik ben 
daarnaast actief lid van 50PLUS in Noord-Brabant. 
Sluitpost! Ouderen en de zorg voor ouderen zijn 
een nationale sluitpost geworden met als recen-
telijk voorbeeld de mensonterende ‘uithuisplaat-
sing’ (sluiting bejaardencentra) van ouderen in 
Nederland. Europa moet het voortouw nemen 
om in de volle breedte de zorg voor ouderen 
goedkoper en beter te maken en niet over maar 
mét ouderen te praten.
 

“Europa heeft bewezen vrede en wel-
vaart te kunnen bewerkstelligen. Geen 
vanzelfsprekendheid, hoewel naoorlogse 
generaties dat wel lijken te vinden. Het is 
ze gegund, zoals het eigenlijk iedereen in 
de wereld gegund zou moeten zijn. Europa 
moet een blijvende waarborg zijn voor 
vrede en welvaart in deze regio van de we-
reld. In deze tijd vooral door te voorkomen 
dat verscherpte verhoudingen met Rus-
land tot een nieuwe heilloze koude oorlog 
gaan leiden.”
 

“Mijn naam is Olga de Meij. Ik ben de afgelopen 13 
jaar werkzaam geweest als beleidsmedewerker Ruim-
telijke Ordening en Volkshuisvesting bij de lokale 
overheid. Ik woon in Amsterdam en thans ben ik be-
zig met een opleiding tot uitvaartondernemer.
Gezondheidsstelsels en beleid in Europa zijn steeds 
nauwer met elkaar verweven. Ik zou er voor willen 
pleiten dat er duidelijke regels en betrouwbare infor-
matie worden gegeven over de toegang van vergoe-
dingen voor gezondheidszorg in een ander EU-land. 
Ik zou er tevens voor willen pleiten dat EU-landen 
nauwer samenwerken in het belang van de patiënt. 
Door het wegwerken van juridische onzekerheid 
moeten nieuwe, heldere regels zorgen voor de juiste 
balans tussen het betaalbaar houden van de zorgstel-
sels en het beschermen van het recht van patiënten 
om in het buitenland behandeld te worden.”

“Ik ben Lissette Leegstra, 22 jaar, wonend in Groningen en ik studeer Rechts-
geleerdheid. Naast mijn vier bijbaantjes vind ik politiek, debatteren en reizen 
fantastisch. Samen voor één Europa, met aanpak voor 
baanbehoud, zorg en pensioen, dat is waar ik voor 
ga! Daarnaast vind ik het belangrijk dat de Erasmus-
beurs voor studenten blijft en landen niet uitgeslo-
ten mogen worden van de Eurozone zodra één van 
hen achteruit gaat. 

Allen voor één en één voor allen, 
dat is de kracht van Europa.”

Ervaren Europarlementariër en lijsttrekker van 50PLUS bij de 
Europese verkiezingen Ondernemer, raadslid en oud-wethouder

Manager en raadslid in Amstelveen Ondernemer

Zelfstandig ondernemer en communicatiespecialist Ondernemer

Arts, manager gezondheidszorg en oud algemeen directeur 
bij Nutricia Manager

Projectmanager Omroepdirecteur, secretaris hoofdbestuur 50PLUS

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Student Rechtsgeleerdheid. Waarschijnlijk de  

jongste kandidaat bij de Europese verkiezingen 

Toine Manders (57), Asten Joop van Orsouw (57), Oss 

Petra Vosters (59), Amstelveen Jan van Houwelingen (55), Venlo

Adriana Hernández (44), ‘s-Hertogenbosch Pietsje Spijkstra (62), Ternaard

Theo Heere (53), Scheveningen Theun Wiersma (55), Opeinde

www.50pluspartij.nl

Chris Spooren (55), Son en Breugel Maurice Koopman (70), Amersfoort

Olga de Meij (57), Amsterdam Lissette Leegstra (22), Groningen
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“Innovatie is de sleutel voor onze toekomstige welvaart. We kunnen niet concur-
reren op prijs, dus zullen we slimmer moeten zijn dan onze concurrenten. De con-
currentie op wereldschaal, bijvoorbeeld door opkomende economieën, is behoor-
lijk bedreigend. Alleen door de Europese schaal te benutten 
kan Nederland op den duur het hoofd boven water houden.
Als consultant en interim-manager heb ik gedurende meer 
dan 25 jaar ervaring opgedaan in uiteenlopende (manage-
ment)rollen, posities, branches en omstandigheden binnen 
een breed scala van maatschappelijk relevante organisaties 
en instellingen. Voorts ben ik langer dan tien jaar actief ge-
weest in de gemeentepolitiek. Deze ervaringsachtergrond, 
mijn maatschappelijk engagement en een redelijk goed ontwik-
keld rechtvaardigheidsgevoel en oordeelsvermogen zijn prima 
ingrediënten voor een politieke functie. De rode draad in 
mijn opvattingen: Er is nog een wereld te winnen met 
betrekking tot de emancipatie van ouderen in onze 
maatschappij.”

“Ik ben Roelof Jan Mulder, partijlid van het eerste uur en lid van Provinciale 
Staten van Gelderland. Al 45 jaar getrouwd met Audrey, enthousiast hockeyer 
en tevens actief als (mede)hoofdredacteur van het tweemaandelijkse tijdschrift 
Pensioenbelangen/Ons pensioen. 

“Mijn naam is Astrid Engels en ik ben 
beeldend kunstenaar. Mijn gallerie/atelier 
is gevestigd in het Noord-Hollandse Huizen. 
Op www.astridengels.com kunt u kennisma-
ken met mijn werk en mijn werkzaamheden.
Ik wil me inzetten voor een creatieve invul-
ling – in de ruimste zin van het woord – voor 
de ouderen in Europa. Kunst spreekt een 
universele taal, brengt mensen vreugde, 
troost, bezieling en vergetelheid. Deze woor-
deloze communicatie is cultuurverbindend, 
slaat een brug tussen de oudere en jonge 
generatie, vormt een structurele wisselwer-
king die beide partijen voordeel biedt op 
velerlei terreinen, zoals therapeutische ge-
zondheidszorg en digitale knowhow.”

“Tenslotte mag ik dan. Lijstduwer, een leukere plek op de lijst is er niet. Het lijkt 
me prachtig om – met uw hulp – zoveel mogelijk 50PLUS-kandidaten en natuur-
lijk Toine Manders voorop een zetel te bezorgen in het Euro-
pees Parlement. 
Wie ben ik? Een Nederlander in hart en nieren. Sneuvelen 
voor Koning en Vaderland, daar zou ik even over moeten 
nadenken, maar verder doe ik alles voor het land waar ik 
geboren en getogen ben en waar ik oprecht veel van hou. 
Het is juist daarom dat ik het belang van Europa onderken. 
Niet om Nederland ten onder te laten gaan, maar om het 
de plek in de wereld te geven die het verdient. Het ruime en 
gezonde economische beleid maakt ons sterker, maar ook 
maatschappelijk en cultureel wordt er veel uitgewis-
seld met onze buurlanden, waarbij onze identiteit 
niet ten onder zal gaan maar eerder benadrukt 
wordt. Zo kunnen we allemaal van elkaar le-
ren. Ik wil mij inzetten voor alle burgers voor 
Europa, maar zal altijd het belang van Neder-
land en de Nederlanders voorop houden.”

“Met gigantische snelheid komen momenteel de problemen op ons af, maar geluk-
kig staan met dezelfde kracht ook de oplossingen klaar. De afgelopen 12 jaar heb ik 
met mijn bedrijf Tendris met veel toewijding gewerkt de ontwikkeling en implemen-
tatie van deze oplossingen. Ik heb letterlijk aan de wieg gestaan van revolutionaire 
doorbraken die vanuit Nederland zijn geïnitieerd en nu wereldwijd worden uitgerold. 
Voordelige groene stroom, led-lampen en elektrische auto’s zijn een paar voorbeelden 
uit mijn praktijk. Geld verdienen met de duurzame innovatiekracht van Nederland op 
de wereldmarkt. ‘Global challenges, Dutch solutions’ wordt dat inmiddels genoemd. 
Het is mijn dagelijkse ervaring dat wanneer het bedrijfsleven, de wetenschap, NGO’s, 
consumenten en overheid gezamenlijk een doel formuleren, transities ongelofelijk 
snel en met economisch succes slagen. Vanuit dat besef wil ik mensen overtuigen dat 
duurzaamheid de sleutel is naar een beter, rijker en mooier leven voor iedereen en 
daarmee de enige weg uit de crisis. 50PLUS heeft een gebalanceerd verkiezingspro-
gramma en juist omdat vandaag niets meer vanzelfsprekend is, wil ik graag op het 
gebied van duurzaamheid een vooruitstrevend steentje bijdragen. Met mijn ervaring 
en gedrevenheid wil ik in Europa een bijdrage leveren aan de noodzakelijke duurzame 
transitie. Zowel ouderen als toekomstige ouderen zoals mijn kinderen hebben belang 
bij een duurzame, leefbare wereld.”

“Een krachtig verenigd Europa is mijns  
inziens noodzakelijk als we overeind willen 
blijven in het wereldwijde krachtenveld. 
 
Economisch én vooral ook militair, want  
samenvoeging van al die aparte legertjes 
levert naast krachtenbundeling ook nog 
eens veel geld op.” 

Sociaal psycholoog, directeur 
 

Kunstenares die zich actief wil inzetten voor een goed  
cultuurbeleid voor ouderen in goede samenhang met jongeren

Voormalig fractievoorzitter voor 50PLUS  
in de Tweede Kamer

Duurzaam ondernemer

Communicatieadviseur, fractievoorzitter voor 50PLUS  
in Provinciale Staten van Gelderland

Journalist en tv-producer. Actief medewerker  
verkiezingscampagne

Jaap Haasnoot (62), Katwijk

Astrid Engels (72), Huizen 

Henk Krol (64), Eindhoven 

Ruud Koornstra (49), Eefde 

Roelof Mulder (74), Kerk Avezaath 

Wibo van de Linde (75), Nijemirdam 

“Terwijl ik dit schrijf, hoor ik over de 500 
meldingen van gedwongen verhuizin-
gen die bij het meldpunt van de NPCF 
zijn binnengekomen. Met ouderen 
wordt onaanvaardbaar gesleept als ge-
volg van sluiting van verzorgingstehui-
zen. En dan hebben we het alleen nog 
maar over zaken die gemeld worden. 
Zouden er geen kinderen en kleinkin-
deren zijn die het ook vreselijk vinden 
wat er met hun ouders/grootouders 
gebeurt en zich willen aansluiten bij 
die ene partij in Nederland die zich hier 
echt tegen teweer stelt? Moeten we dit 
dan niet goed vinden? 

Bij gebieden met krimp zie je onver-
mijdelijk hetzelfde patroon. Er is wei-
nig werk, jonge mensen trekken weg, 
draagvlak voor winkels verdwijnt en 
daarmee een belangrijk stuk leefbaar-
heid. Ouderen blijven over. Werken aan 
economische activiteit die werkgele-
genheid oplevert is de enige weg om 
het tij te keren. Pas dan kunnen ook 
jongeren weer terugkeren en kan het 
draagvlak voor (winkel)voorzieningen 
weer herstellen. Werk voor jongeren 

vormt dus de sleutel tot het bestrijden 
van de krimp en het herstel van de leef-
baarheid van dorpen.  
 
Veel goed opgeleide jonge mensen 
moeten de zorgsector verlaten. Ze wor-
den wegbezuinigd. Dat is heel slecht 
voor de ouderen die daarmee deels 
afhankelijk worden van vrijwilligers 
die hiervoor niet zijn opgeleid. Dat is 
natuurlijk ook heel vervelend voor alle 
jonge mensen die hiervoor wel speci-
fiek zijn opgeleid en voor wie dit werk 
hun ziel en zaligheid was. Zij moeten 
op zoek naar een nieuwe loopbaan. Als 

we dan zien hoezeer het belang van 
jong en oud met elkaar is verknoopt, 
dan is het volkomen logisch dat er 
momenten ontstaan waarbij jong en 
oud schouder aan schouder optrekken 
om problemen samen aan te pakken. 
Laten we dan solidariteit en gemeen-
schappelijk belang met beide handen 
aangrijpen.  
 
Heel veel ouderen in Groningen zijn 
woest over de risico’s die onze rege-

ring met haar inwoners neemt bij de 
gaswinning. Maar die boosheid zit echt 
niet alleen bij ouderen. Het is niet voor 
niets dat 50PLUS Groningen in gesprek 
is met de Groninger Bodem Beweging. 
Het zou best wel eens kunnen dat 
beide straks schouder aan schouder de 
strijd aangaan. 
 
Jonge mensen als Rutte en Samsom 
volharden in een beleid dat ouderen 
langer laat werken in een tijd van werk-
loosheid. Het enige resultaat is dat de 
werkloosheid toeneemt. Het overzicht 
dat nodig is om dit in te zien ontbreekt 
bij deze jonge politici. Het huidige ka-
binet volhardt ook in het afbreken van 
de zorg zonder goed te beseffen wat zij 
aanricht in de samenleving, maar ook 
zonder te beseffen wat dit betekent 
voor de eigen generatie. Hiervoor is 
blijkbaar het inzicht nodig dat ouderen 
veelal hebben, maar dat bij dit kabinet 
volledig ontbreekt. 

In Europa zie je dat Nederland en Duits-
land de overige landen in de muntunie 
wegconcurreren. Blijkbaar moet je ook 
hier ‘oudere’ zijn om in te zien dat met 
dit beleid de eenheid van Europa volle-
dig wordt ondergraven. Laten jongeren 
die dit inzicht wel hebben – en die zijn 
er! – zich alsjeblieft allemaal meteen bij 
50PLUS aansluiten, liefst vandaag nog. 
Laten wij met elkaar het inzicht terug-

brengen in bestuur en beleid dat op dit 
moment zo vreselijk ontbeert. 
 
Misschien vonden ouderen het in 
het verleden wel gemakkelijk om de 
verantwoordelijkheid voor de samen-
leving helemaal over te dragen aan 
de nieuwe generatie. Het is daarmee 
misschien ook een beetje onze eigen 
schuld dat onze samenleving nu zulke 
grote uitdagingen kent. Laten we het 
tij keren en onze verantwoordelijkheid 
terugnemen. Laten we onze rechtma-
tige rol in de samenleving opeisen. La-
ten we van 50PLUS de partij maken die 
als onderdeel van de samenleving orde 
op zaken helpt stellen, samen met de 
jongere generatie. Laten we ons inzicht 
en onze ervaring de plek geven die de 
samenleving zo hard nodig heeft.” 

 
Zie ook www.50plusgroningen.nl
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Jong en oud voor 50PLUS
   Groningen 

“Groningen levert de jongste kandidaat-Europaparlementariër van Nederland”, zegt 
PETER BRUIJN, voorzitter 50PLUS Groningen. “Op een afdelingsledenvergadering 
krijg je dan onvermijdelijk de vraag: ‘Hoe zit dat, wij zijn toch een partij van ouderen 
die ouderen weer een volwaardige positie in de samenleving willen teruggeven?’ 
Een goede vraag natuurlijk, maar wat doe je dan als er jongeren zijn die ook vinden 
dat ouderen een andere plaats in de samenleving moeten hebben en ons beleid wil-
len steunen. Moet je die dan wegsturen?”

 50plus krANT11

 
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!

Toine Manders op campagne in Groningen, samen 

met Lissette Leegstra, met haar 22 jaar waarschijnlijk 

de jongste kandidaat bij de europese verkiezingen

Laten we solidariteit en  
gemeenschappelijk belang met 
beide handen aangrijpen

EXTRA VEILIG 

COMFORTABEL  

EXTRA WENDBAAR 

Bel gratis 0800-2020 voor gratis brochure of proefrit 

5-WIEL SCOOTMOBIELEN NU NOG BETER! 

Veiligheid voor iedereen, bestrijding van armoede, 
een goede ouderenzorg, een eerlijk asielbeleid, meer 
aandacht voor duurzame en innovatieve energiepro-
jecten en een sterke en goed georganiseerde defensie 
(actueel!) zijn mijn speerpunten voor 50PLUS in Europa. 
En natuurlijk handen af van ons pensioenstelsel. Geef 
daarom ouderen een stem, ook in Europa!”

✂



 Column

HENk krOL

 Zilveren revolutie 
 
Campagnevoeren is hard werken. Je rent van de ene bijeenkomst naar de 
andere, je deelt ’s morgens bijvoorbeeld kranten uit op de markt in Nijmegen, 
schrijft ’s middags een bijdrage voor een huis-aan-huisblad en zit ’s avonds in 
een panel in Groningen. Maar het is geweldig leuk!  
 
Overal waar ik kom, hoor ik enthousiaste geluiden van mensen die blij zijn dat 
ik weer probeer ze een stem te geven. Dat is bemoedigend, vooral omdat ik het 
kan doen samen met Toine Manders, de man die al zoveel jaren ervaring heeft 
in het Europarlement. Hij mocht aan den lijve ervaren hoe het voelt dat iemand 
met kundigheid niet wordt geprezen, maar juist afgedankt. In zijn vorige partij 
mocht hij geen extra termijn dienen.  
 

Ongelooflijk dat senioren niet beter worden ingezet om hun kennis te delen 
met toekomstige generaties. In de Tweede Kamer merkte ik dat er – tot het mo-
ment dat 50PLUS zijn daar intrede maakte – eenzelfde gebrek aan waardering 
voor onze leeftijdsgroep bestond. Terwijl ik toch écht niet stokoud ben, was ik 
toen het op één na oudste Kamerlid. Alleen Jan de Wit was ouder en zelfs hij is 
inmiddels vertrokken.  
 
Het is goed dat 50PLUS die achterstelling zichtbaar maakt. Je merkt dat andere 
partijen daar een tikkie nerveus van worden en nu – dankzij onze zilveren revo-
lutie – ook mondjesmaat durven spreken over ouderen. Laten we niet vergeten 
dat die revolutie te danken is aan een man met visie. De man die aan de wieg 
stond van onze partij: Jan Nagel. Als voorzitter is hij inmiddels opgevolgd door 
een andere kanjer, John Struijlaard, ook al zo’n bikkelharde strijder. Als senator 
in onze eenmansfractie hoor je méér van Jan Nagel dan van menig collega-
fractievoorzitter van andere, veel grotere, partijen.  
 
Kort na de nu zo belangrijke Europese Verkiezingen – waarbij we moeten zor-
gen dat Brussel van onze pensioenen afblijft – zullen we ons moeten voorbe-
reiden op de komende Provinciale Verkiezingen. Ik hoop dat we Jan dan nog 
een keer kunnen overhalen om in de Eerste Kamer een extra termijn zijn kennis 
en ervaring met ons te willen blijven delen. 
 
Henk Krol

Andere partijen worden  
een tikkie nerveus
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“Vroeger... (tja, het woord alleen al is bijna onzedelijk) vroeger was alles anders. Herin-
neringen aan mijn oma die vanaf haar vijftigste jaar in stemmig zwart ging en bijna 
wachtend in haar oude leunstoel op Magere Hein duiken op in mijn hoofd. Ik zie het 
blikje van Brabantia met de gleuven voor de vaste lasten op het versleten pluche van 
de tafel, de dubbeltjesautomaat voor het gas, en Zebra om de kachel te poetsen. Een 
eeuwig in gebruik zijnde wolkjespetroleumstel (ik ruik de zwarte vette walm nog) 
op het granieten aanrecht. Het koude huis met oude kranten in de scheuren van de 
muren om de tocht buiten te houden, maar toch een warm nest. Veel kinderen en 
weinig inkomen, dus een moestuintje en een kippenhok om de dagelijkse uitgaven 
voor de kost in de hand te houden. Ik kon het van haar gezicht aflezen, maar vooral 
haar handen, al wist ik op die leeftijd nog niet wát ik zag. Oud, versleten en moe. 

Een zwaar leven en geen 
pensioen naast de karige 
AOW, dus afhankelijk van 
de kinderen. Als je die 
had. 
 
Met de wet op bejaarden-
huizen in 1963 kwam er 
een voor deze mensen on-
voorstelbare luxe in zicht.  
Wonen tussen leeftijdge-
noten, geen last voor de 
kinderen en verzorging 
waar je dat nodig had, je 
AOW/pensioen, ging naar 
het tehuis en je kreeg 
zakgeld. Dus verder had je 
ook geen verantwoorde-
lijkheden meer. Voor vele 
mensen een Utopia ver-
geleken bij de generatie 
vóór hen. 
 

Nu dreigen er 800 verzorgingshuizen gesloten te worden en we zijn in alle staten. 
We voelen het als het ontnemen van een verworven recht; je mag dat niet van ons 
afpakken. Ik ken weinig mensen die er niet emotioneel van worden. 
 
Echter, de generatie van nu is anders dan vroeger. Wij worden ouder en gezonder 
oud. Wij hebben vaker een hogere en betere opleiding en zijn assertiever. Wij vinden 
ook dat we hard gewerkt hebben en mogen genieten van onze verworvenheden. 
Maar in alle eerlijkheid, zou ú werkelijk in een verzorgingshuis willen zitten?   
 
Uiteraard is de manier waarop een en ander gerealiseerd wordt niet goed. Gedwon-
gen verhuizingen van oude mensen, het wegrukken uit hun veilige en bekende om-
geving, is vragen om problemen. Volgens mij kan en moet dat anders. Bijvoorbeeld 
door studenten de appartementen te laten betrekken, maar wel zo dat er een even-
wichtigheid is. Nieuw te bouwen wijken moeten zo gebouwd worden dat jongeren 
en ouderen door elkaar komen te  wonen en de beoogde mantelzorg/burenhulp een 
vanzelfsprekendheid wordt. 
 
In dat opzicht zou een partij als 50PLUS veel kunnen betekenen. In Europa moet de 
politiek al zijn invloed gebruiken om subsidies te krijgen voor dergelijke woonwij-
ken/vormen. Bij het inbreiden in oude wijken zou zeker gekeken kunnen worden 
naar het inbreiden van bewoners. Met een gedegen voorbereiding en begeleiding 
voorkom je vooroordelen van ouderen ten opzichte van jongeren en vice versa. La-
ten we proberen om op deze manier elkaars normen en waarden te leren kennen en 
respecteren zodat ons huis zo lang mogelijk ‘ons thuis’ kan blijven.” 

 
Zie ook www.50plusdrenthe.nl

“Zeeland in de uitverkoop roept negatieve emoties op. Als voorzitter van 50PLUS 
Zeeland wil ik niet negatief zijn over Zeeland, maar maak ik me ernstig zorgen over 
de toekomst. Zeeland is een prachtige provincie met veel, erg veel potentie. Toch 
zitten we in een negatieve spiraal. Al enige jaren verliest Zeeland veel werkgelegen-
heid. Aluminiumsmelter Zalco, fosfaatfabriek Thermphos – beide industrieën uit de 
jaren 70 van de vorige eeuw – sluiten de deuren. De rechtbank in Middelburg werd 
verplaatst naar Brabant, vervroegde uittreding van ambtenaren bij de Provincie Zee-
land. Onlangs kondigde Philip Morris in Bergen op Zoom, waar ruim 300 Zeeuwen 
werken, en de glasfabriek in Sas van Gent aan hun deuren eind van het jaar te zullen 
sluiten. Weer een verlies van ruim 400 arbeidsplaatsen. De teller staat dan al op 2000 
arbeidsplaatsen in een zeer korte tijd.
 
De gezondheidszorg in Zeeland staat onder druk: ziekenhuizen worden gesloten en 
geconcentreerd in Goes. De gezondheidzorg wordt hierdoor, voor de steeds ouder 
wordende inwoners, moeilijker bereikbaar. Het openbaar vervoer heft buslijnen op 
of gaat minder frequent rijden. Met de centralisatie van de gezondheidszorg is de 
veiligheid in het geding, niet alleen van de bewoners maar ook de veiligheid van de 
duizenden toeristen die jaarlijks onze provincie bezoeken. De vergrijzing is een feit 
en het kabinet maakt de keuze om voorzieningen die hard nodig zijn om de pro-
vincie leefbaar te houden juist nu af te breken. Onbegrijpelijk, niet uit te leggen en 
onacceptabel. Niet alleen ouderen worden hierdoor getroffen, ook jonge gezinnen. 
Kleine scholen in dorpen moeten er onder de bezuinigingen aan geloven. Minder 
dan 100 leerlingen: school dicht. De leefbaarheid in Zeeland staat zwaar onder druk.

Onlangs heeft 50PLUS Zeeland een algemene ledenvergadering gehouden waarin 
tientallen Zeeuwse 50PLUS-leden hun bezorgdheid hebben uitgesproken. Vaak zijn 
dit zorgen over basale dingen. Het verdwijnen van pinautomaten op het platteland, 
het inkrimpen van het openbaar vervoer, de bereikbaarheid van de gezondheids-
zorg, noem maar op. De gevestigde partijen laten zich dit schijnbaar allemaal welge-
vallen.  

50PLUS Zeeland niet en roept haar leden op zich te laten horen bij de komende 
Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. We moeten de negatieve spiraal 

ombuigen naar een positieve. 
Ben je in politiek geïnteres-
seerd? Draag je Zeeland een 
warm hart toe? Wil je Zeeland 
leefbaar houden? Help 50PLUS 
Zeeland haar doelen te berei-
ken. Geef je op als kandidaat 
voor de Provinciale Staten, 
denk mee in de 50PLUS denk-
tank of help mee het provinci-
aal verkiezingsprogramma op 
te stellen. 
Aanmelden kan via het  
secretariaat: secretaris@
50plus-zeeland.nl. 
 
Tot slot, minister Plasterk  
(Binnenlandse Zaken) heeft 
plannen om provincies samen 
te voegen waarbij uiteindelijk 
zeven provincies over zullen 
blijven. 50PLUS Zeeland is voor 
een kleinere overheid maar 
tegen het opgaan van onze 
provincie als onderdeel van 
een groter geheel.” 

Zie ook www.50plus-zeeland.nl

DrentheZeeland

Jonge mensen zeuren 
en oude mensen  
maken lawaai

Zeeland in de  
uitverkoop?

“Zou ú werkelijk in een verzorgingshuis willen zitten?”, 
vraagt WILMA MONTANJE, secretaris van 50PLUS 
Drenthe, zich in alle eerlijkheid af. “Maar gedwongen 
verhuizingen van oude mensen, het wegrukken uit hun 
bekende omgeving, dat is vragen om problemen.”

Zeeland zit in een negatieve spiraal, constateert  
WILLEM WILLEMSE, voorzitter van 50PLUS Zeeland. 
“Er zijn zorgen over basale dingen: het verdwijnen van 
pinautomaten op het platteland, het inkrimpen van het 
openbaar vervoer, de bereikbaarheid van de gezond-
heidszorg, noem maar op.”
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“Ik voel mij uitermate vereerd om uw 50PLUS-partijvoorzitter te zijn”, zegt 
JOHN STRUIJLAARD. “U kunt op mij rekenen en ik zal wat in mijn vermogen 
ligt doen om de partij stevig op koers te houden en scherp aan de wind te 
laten varen, zodat wij samen met u en alle actieve leden de invloed van de 
partij verder kunnen uitbreiden.”  
 
“Ik ben geboren in Goes. Tijdens de waternoodramp in 1953 was onze familie gedwon-
gen om naar Rotterdam te vluchten. Sinds die tijd ben ik Rotterdammer. Ik ben 65 jaar, 
gehuwd, heb een dochter en een kleindochter. Als interim-crisismanager heb ik mee-
geholpen aan het begeleiden, coachen en reorganiseren van bedrijven en non-profit 
organisaties en het realiseren van hun projecten. 
Na mijn studie heb ik verschillende functies in de scheepvaartindustrie vervuld. Nadien 
heb ik diverse bestuur- en managementfuncties voor multinationale bedrijven en over-
heid bekleed. Ik heb ruim 48 jaar internationale werkervaring. Sinds maart 2011 ben ik 
voor 50PLUS Statenlid en fractievoorzitter van de provincie Zuid-Holland. Mijn hobby’s 
zijn zeilen, politiek, het volgen van ontwikkelingen in de ruimtevaart (NASA en ESA/
ESTEC), autosport Formule 1, zwemmen, lezen, koken en golfen. 
In de afgelopen 4 jaar heeft 50PLUS een eigen, unieke positie weten te veroveren in het 
politieke landschap. Na een stormachtig begin is het aan ons om aan te tonen dat men 
niet meer om ons heen kan.  
De wereld en de samenleving om ons heen – denk onder andere aan de vergrijzing – 
veranderen en daar horen fundamentele discussies bij om antwoorden te vinden op 
de grote uitdagingen en vragen van deze tijd. Daarom is het logisch dat discussies rond 
structuur en inhoud van het bestuur en van de vereniging van 50PLUS nu en in de toe-
komst worden gevoerd. 
Onze partij ligt voortdurend onder een vergrootglas en de mensen die daarin een 
belangrijke rol spelen – daar ben ik er nu één van – dienen zich bewust te zijn van hun 
grote verantwoordelijkheid waar het gaat om betrouwbaarheid en dienstbaarheid aan 
onze leden en aan de samenleving. Onze leden en onze sympathisanten mogen zich 
bewust zijn van het feit dat besturen in deze tijd geen sinecure is en enorm veel van 
mensen vraagt. Juist daarom is het onmogelijk om het ieder mondig lid van onze ver-
eniging naar de zin te maken. Want dan maak je het algemeen belang ondergeschikt 
aan deelbelangen. Om het gemeenschappelijk belang moet het gaan. 50PLUS is de 
partij die daadwerkelijk voor ouderen opkomt. Daarbij is welzijn leidend, ruimte vol-
gend en zijn middelen ondersteunend.
 
Ik wil mensen opzoeken en de dialoog aangaan. Mijn volledige inzet heeft u, maar om 
succesvol te zijn heb ik uw steun en collegialiteit hard nodig. In dat kader is het belang-
rijk dat we met respect, verdraagzaamheid en waardering met elkaar omgaan. De partij 
is in rustiger vaarwater gekomen en dat wil ik graag zo houden. Daarom: wees oprecht 
en communiceer, luister en respecteer elkaar. Niet via ellenlange e-mails, maar stap in 
de auto of maak gebruik van het openbaar vervoer en zoek elkaar op als het even kan. 
Zelf heb ik een bloedhekel aan het communiceren via e-mail. Ik appelleer daarom nog-
maals uitdrukkelijk aan u: Pak de telefoon of stap in de auto om elkaar en de mensen 
op te zoeken! Deze sociale cohesie zullen wij samen op dienen te bouwen, waardoor 
vriendschappen en vertrouwen tussen mensen onderling worden bevorderd. 
De duidelijke daadkrachtige koers van de partij blijft onveranderd gericht op het ge-
ven van een invloedrijke en heldere stem aan ouderen. Ons schip ligt niet meer aan 
de kade, maar bevindt zich op volle zee. Wij stomen nu op naar nieuwe verten met 
ons kompas gericht op Brussel als eerste tussenstop. De route is met zorg uitgezet, het 
kompas wijst in de goede richting, het stuur is in vaste handen, de motor draait op volle 
toeren, tijd dus voor alle hens aan dek! 
 
De komende maanden staat ons heel veel werk te wachten. Denk daarbij niet alleen 
aan de komende Europese verkiezingen in mei. Maar ook aan de 50PLUS Beurs in 
Utrecht, de Algemene Ledenvergadering in het najaar en het nu al in gang zetten van 
de Provinciale Staten- en Eerste Kamer- verkiezingen voor volgend jaar maart. 
 
ik sluit af met een wens uit het diepste van mijn zeemanshart: laten we met zijn allen als 
een team op een plezierige, nuttige en vooral succesvolle manier samenwerken om 50PLUS 
groot te maken!”

50PLUS komt werkelijk 
voor ouderen op
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“Wij zullen onze longen leeg lopen om twee zetels in de 
wacht te slepen”, zegt een strijdvaardige ROY HO TEN 
SOENG, voorzitter van 50PLUS Noord Holland. “Wij  
rekenen erop dat u met de andere partijen afrekent.” 

Uit een bezoek van Europarlementariërs aan Flevoland 
trok ERIK BOSHUIJZEN, 50PLUS-lid van Provinciale 
Staten, één conclusie: een hoge opkomst van (50PLUS-)
kiezers versterkt de positie van het parlement en geeft 
de parlementariërs het gezag op te komen voor hun 
electoraat.

reken af met de andere partijen

Doe mee aan de campagne!

Flevolandse kiezers  
profiteren van Europa

    Noord-Holland 

    Flevoland

Voorzitter a.i. Hein Stulemeijer

“Door de huidige onzalige regerings-
heffingen zien veel Brabanders zich 
genoodzaakt om vanuit Noord-Brabant 
even de grens over te steken om hun 
brandstof voor de auto te halen. Liter-
prijsverschillen van 20 cent zijn nor-
maal. Daar wij op vele andere manieren 
ook geplukt worden dien je als burger 
op je portemonnee te letten. Heel 
triest is dan te constateren dat onze 
pomphouders het loodje leggen door 
deze belastingmaatregelen. Het was 
natuurlijk een tijdelijke heffing, maar 
daar hebben we ervaring mee met 
deze regeringspartijen. Gestimuleerd 
door de PvdA en gesanctioneerd door 
de VVD is er nu geen tijdelijk kwartje 
(guldentijdperk) van Kok gekomen, 
maar het nog veel hogere twee dub-
beltjes van Dijsselbloem en Rutte (euro-
tijdperk). Definitief toch, of ook tijdelijk? 
Men gaat bekijken of er iets aan te 
doen is. Hier spreken de boeren: de put 
wordt gedempt als het kalf verdronken 
is. Maar wij als burgers worden gepakt. 
Het blijkt dat wij (ook) als Nederlan-
ders onze belastingheffingen in eigen 

hand willen houden. Hierdoor zijn deze 
kromme belastingverschillen op een 
geografisch afstand van twee kilometer 
mogelijk. Hoeveel slachtoffers in ons 
MKB moeten er nog vallen voordat het 
inzicht in Den Haag doordringt?
 
Dus nieuwsgierigheid dwingt ons de 
vraag te stellen wat de provinciale 
overheid doet aan deze ridicule belas-
tingverschillen die de dood in de pot 
zijn voor veel middenstanders. Moet 
Europa ingrijpen? 
50PLUS kan dit verschil maken in het 
EP. Laten wij onze stem duidelijk laten 
horen. Werkgelegenheid op hoog ni-
veau is aanwezig. Maar niet iedereen 
kan in de top zitten. Maak gebruik van 
het aloude systeem van gezellen en 
meester. Dan krijgt iedereen een kans 
om te groeien en ervaring van oudere 
werknemers op te doen. 
 
Nee, neem dan België, duobanen 
noemt men daar ‘tandembanen’, dus 
één baan voor een junior en een senior. 
Samen werkgelegenheid invullen en 

van elkaar leren! De junior bouwt op 
en de senior bouwt af, maar wel op een 
enthousiaste wijze en de 50-plusser 
geeft met zijn liefde voor het metier 
zijn kennis en kunde door aan de junior. 
Stageplaatsen moeten betaald worden 
door werkgevers. Deze kostenposten 
dienen via sociale structuren beter ver-
deeld te worden, zodat het voor onder-
nemers rendabeler wordt deze structu-
ren in de bedrijven in te voeren.  
Zo komen beiden aan een grote bevre-
diging in het werk wat zij moeten doen 
en de baas ziet een enthousiast team 
om zich heen. 
Een goed voorbeeld van deze struc-
turen zijn de gilden. Samenhang, voor 
elkaar opkomen, elkaar opvangen, 

elkaar opleiding. Dat is het gilde en dat 
moeten we hebben. 
Verkiezingen voor het Europees Parle-
ment kunnen zorgen voor een wending 
op Europees niveau met betrekking tot 
de (arbeids)inzet van senioren. 50PLUS 
zet zich daarvoor in. Een nieuwe partij 
voor een nieuwe positieve kijk op inzet 
van menskracht en sociale samenhang, 
maar dan wél op Europees niveau!
Laat de stemkeuze een keuze zijn voor 
een inzet van mensen met ervaring, 
kennis en kunde. Europa, u kunt niet 
zonder 50PLUS!” 

 
Horst Oosterveer, Wim van Overveld, 
Jan-Dirk van arkel en Chris Spooren

   Noord-Brabant
 

Laat de stemkeuze een keuze zijn voor een inzet van 
mensen met ervaring, kennis en kunde, vindt 50PLUS 
Noord-Brabant.

Europa is dichtbij, vindt Noord-Brabant
Ja, en toch zo ver weg

Zie ook www.50plusbrabant.nl

“De afdeling Noord-Holland heeft een 
goede taakverdeling gemaakt in het 
bestuur, in de aanloop naar de Euro-
pese Verkiezingen. Wij zijn er trots 
op dat nummer 3 in onze provincie 
woont: Petra Vosters. Zij is ook de 
eerste vrouw op de lijst van 50PLUS. 
Noord-Holland is één van de grootste 
afdelingen van onze partij en daarom 
zijn we blij dat de provincie zich ook 
herkent in de top van de lijst. Wij zul-
len onze longen leeg lopen om twee 
zetels in de wacht te slepen. Het be-
stuur doet een appèl op alle leden om 
zoveel mogelijk mensen te mobiliseren 
om te gaan stemmen. Eén keer per 
regeerperiode krijgt iedereen de kans 
om af te rekenen met de politiek: grijp 
die kans! Neem niet het risico dat an-
deren het zullen toelaten dat Europa 

over onze pensioenen zal beslissen. 
Bij 50PLUS weet u één ding zeker: de 
partij komt (óók) op voor de belangen 
van senioren! Andere partijen willen 
ouderen ‘uitkleden’, omdat zij een 
gemiddeld vermogen hebben van € 
250.000,-. Een waandenkbeeld en een 
slecht criterium voor een evenwichtige 
lastenverdeling, maar we moeten er 
mee leven en wij rekenen erop dat u 
met de andere partijen afrekent.  
 
Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet 
tegen Europa! Integendeel! Wij tellen 
onze zegeningen! Maar er zijn gren-
zen. Sluipenderwijs wordt de invloed 
van Europa zó uitgebreid dat bij veel 
onderwerpen nu meteen geroepen 
wordt: ‘mag niet van Brussel’. Wat ons 
betreft zijn de grenzen nu bereikt. Wij 

zouden dolgraag ook in de toekomst 
zelf willen beslissen over zaken als ons 
pensioen. Naast dit thema zijn voor 
ons de arbeidsmarkt voor senioren en 
de zorgsector van groot belang. Dat 
je met 45 jaar bij ontslag niet meer 
aan de bak komt, is niet te aanvaar-
den. Ook de jongeren verdienen onze 
aandacht; zij hebben ook recht op 
een baan. Dit kabinetsbeleid heeft 
ons allen in een neerwaartse spiraal 
gebracht en wij gaan ervan uit dat dit 
beleid volledig onderuitgehaald wordt 
met uw stem! 
 
Het bestuur hoopt van harte dat we 
een beroep kunnen doen op alle leden 
om flyers en ledenkranten uit te delen. 
Het bestuur gaat voorop in de strijd, 
maar beseft dat wij het niet alleen kun-
nen. Uw hulp is dringend nodig! Ie-
dereen weet exact waar de zorginstel-
lingen, aanleunwoningen en 50-plus-
locaties in zijn of haar gemeente zijn. 
Onze doelgroepen moeten effectief en 
efficiënt benaderd worden. Geef onze 

kandidaten uw 
stem en zij klaren 
de job! 50-plus-
sers ‘let op uw 
saeck’! 
 
Wie de mogelijk-
heid heeft om op 
zijn terrein (bij 
voorkeur langs 
een drukke weg) 
een banner of 
billboard te plaat-
sen, kan dat aan-
geven. Wij zullen 
niet aarzelen daar 
meteen gebruik 
van te maken. 
Niet alleen voor 
deze verkiezingen, maar ook voor de 
volgende Provinciale Statenverkiezin-
gen en de verkiezingen voor de Twee-
de Kamer.” 

 
Zie ook www.50plusnoordholland.nl

“Ook in Flevoland lijkt Europa niet erg 
populair. Denk maar aan de forse aanwe-
zigheid van de ‘Wilderianen” in de Raad 
van Almere en in Provinciale Staten van 
Flevoland. Toch durf ik het aan de stel-
ling boven dit artikel met overtuiging te 
verdedigen. Flevoland behoort namelijk 
al ruim 20 jaar tot de gebieden die mede 
met forse bijdragen uit de Europese Unie 
zijn opgebouwd. Dan hebben we het 
over Europese subsidies voor infrastruc-
tuur, milieu, toeristische opbouw, visserij 

en natuur. Verhoudingsgewijs is het 
‘rendement’ van Europa in de polderpro-
vincie zelfs groter dan in de nieuwe lid-
staten, al is dat de laatste jaren wel wat 
minder geworden.  
Die langdurige betrokkenheid toont ook 
aan hoe belangrijk het is dat ook vanuit 
de provincies goede contacten met 
‘Brussel’ bestaan. Dat kan onder andere 
door goed te lobbyen binnen de amb-
tenarij van de Europese Commissie, zeg 
maar de Europese regering, en bij het 

Europees Parlement, waarvoor we juist 
deze maand hopelijk massaal naar de 
stembus gaan. 

Versterking van de invloed van het parle-
ment is nodig. Nodig, omdat daarmee de 
democratische controle op de ‘Commis-
sie’ vergroot wordt en de parlementariërs 
beter de belangen van ons als kiezers 
kunnen behartigen.  
Hoe belangrijk dat is constateerden 
onlangs de 50PLUS-statenleden uit 
Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. Tij-
dens een intensief werkbezoek aan de 
Europese instellingen spraken zij met 
Nederlandse Europarlementariërs over 
het werk in Brussel. Daarin zijn drie ele-
menten te herkennen: lobbyen, de be-
langen van de eigen kiezers behartigen 
en vechten voor betere controle op de 
uitgaven. Er was dan ook een duidelijke 

conclusie in die gesprekken waarin onze 
eigen 50PLUS-lijsttrekker Toine Manders 
– met achter hem Henk Krol – prominent 
aanwezig was: een hoge opkomst van 
(50PLUS-)kiezers versterkt de positie van 
het parlement en geeft de parlementa-
riërs het gezag op te komen voor hun 
electoraat. Manders noemde daarbij 
één belangrijk voorbeeld. Hij zal met alle 
middelen, samen met anderen, vechten 
tegen de dreigende verslechtering van 
de pensioenen. Dat gebeurt, als Europa 
de kans krijgt om de reserves van ver-
zekeraars en pensioenfondsen op één 
hoop te gooien.” 
 
Zie ook www.50plusflevoland.nl
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Roy Ho Ten Soeng

Wilt u actief worden in de 50PLUS-campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen? 
Lees hieronder wat u kunt doen. U kunt het verschil maken! Meld u aan via campagne@50pluspartij.nl

Heeft u een paar minuten?
 
• Ontvang/lees de 50PLUS-nieuwsbrief 
• Bezoek de 50PLUS-website  
• Word vriend op Facebook of schrijf een reactie 
• Retweet berichten op Twitter 
• Steun de campagne met een donatie 
• Vertel vrienden en kennissen over 50PLUS 
• Roep mensen op om 50PLUS te stemmen

Heeft u een paar uur?
 
• Deel 50PLUS-kranten uit in uw buurt 
• Deel flyers uit op de markt, verzorgingshuizen, enz. 
• Woon 50PLUS-activiteiten bij in uw regio  
• Schrijf stukken voor 50PLUS 
• Kom helpen op het partijkantoor in Best 
• Doe mee aan het beltteam

Heeft u een dag of meer?
 
• Ga samen met andere vrijwilligers van uw 
   provincie mee op campagne 
• Neem deel aan een campagnebezoek van 
   Toine Manders en Henk Krol in uw regio 
• Neem deel in het regionale campagneteam 
   en bereid lokale activiteiten voor

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!

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 parlement in Brussel aangebo-
den. 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.

 50plus krANT



Handen af van 
 ons pensioen!


