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Van de voorzitter
We staan een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen en dan weten we of mijn
droom is uitgekomen: Harderwijk Anders de
grootste partij van Harderwijk. Ik hoor jullie denken ‘droom maar lekker verder’ of ‘dromen zijn
bedrog’. Maar zou het niet mooi zijn als mijn
droom wel uitkomt?

Als voordelen gaven zij aan dat Harderwijk Anders
onafhankelijk is, dat betekent dat Harderwijk Anders alleen maar hoeft te luisteren naar wat er
onder de Harderwijkers en Hierdenaren leeft.
Wij worden niet aangestuurd, zoals de landelijke
partijen, vanuit Den Haag. Het bewijs van die verbondenheid zien wij dagelijks op TV. Landelijke
politici gaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de straat op en gaan diverse malen met elkaar
in debat over landelijke onderwerpen. En flyers en
communicatie-uitingen worden vanuit het hoofdbureau gedicteerd.
Onafhankelijk betekent ook dat het Harderwijk
Anders niet uitmaakt waar je vandaan komt of wat
je geaardheid is of je gelooft en of je politieke
voorkeur links of rechts is. Ons partijprogramma is
daarom ook gebaseerd op wederzijds respect zodat iedereen zich ook bij ons thuis kan voelen.

Mijn tweede droom die ik heb, is dat iedere Harderwijker en Hierdenaar lid van onze partij is. Een
pessimist zou hetzelfde denken als bij mijn eerste
droom, echter een optimist is nieuwgierig hoe je
dit zou kunnen bereiken en gaat de uitdaging aan.
De optimisten zijn in 2016 bezig geweest om de
eventuele risico’s en voordelen hiervan in kaart te
brengen en hebben twee zinnen uit ons partijprofiel als basis genomen:
•
Harderwijk Anders is een onafhankelijke
politieke partij die opkomt voor de belangen van
de inwoners van Harderwijk en Hierden en
•
Harderwijk Anders voelt zich geworteld in
de Harderwijkse samenleving en wil luisteren naar
wat er onder mensen leeft.

Onafhankelijk betekent ook dat je ongehinderd
kan opkomen voor de belangen van de Harderwijkers en Hierdenaren en dat kunnen wij ook doen
omdat wij ons geworteld voelen in de Harderwijkse samenleving. Onze fractieteamleden hebben
zoveel mogelijk een eigen achterban die zij dan
ook vertegenwoordigen in ons fractieoverleg.
Naast deze netwerken gaat het fractieteam regelmatig op werkbezoek om ook hier te luisteren
wat de nood is en wat in Harderwijk beter kan.
We zijn al heel ver met deze gedachte, waarbij we
hebben nagedacht hoe dan een programma of
kieslijst tot stand komt of hoe de partijstructuur er
dan uit dient te zien. Want stemt dan ‘heel’ Harderwijk of een beperkte groep leden hierover. We
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weten het nog niet en gaan hier na de verkiezingen verder mee.

eens dat het uiteindelijk de kiezer is die het bepaalt.

Delen van deze droom komen met de nieuwe
fractie uit. Er wordt thematisch vergaderd, dit
houdt in dat we voor de raadsvergadering op
maandagavond met het fractieteam bij elkaar
komen om de raadsvergadering te bespreken. De
andere weken wordt in een groep met experts,
geïnteresseerde Harderwijkers, Hierdenaren en
verantwoordelijke fractieteamleden een bepaald
thema uitgediept. Zij bepalen gezamenlijk de richting van het thema.

Ik schreef het al: ‘We staan een paar dagen voor
de gemeenteraadsverkiezingen en dan weten we
of mijn droom is uitgekomen: Harderwijk Anders
de grootste partij van Harderwijk.

Om bepaalde doelgroepen beter te kunnen begrijpen en wat er onder hen leeft is in januari ‘HA
JONG’ en in maart ‘HA PLUS’ opgericht. HA JONG
is al heel actief in het ontwikkelen van ideeën en
het benaderen van de jongeren om te gaan
stemmen. HA PLUS is in ontwikkeling. Hierbij willen, we net zoals bij HA JONG, met een aantal
mensen die de kar willen gaan trekken overleggen
in welke vorm we dit gaan doen.
Deze twee doelgroepen passen goed bij het idee
van thematisch vergaderen. HA JONG en HA PLUS
staan iedere 2 à 3 maanden op de agenda van het
fractieteam,. Daar worden de onderwerpen besproken en op de politieke agenda gezet. Deze
droom is al voor meer dan de helft uitgekomen en
we hopen de rest de komende periode te realiseren.

Dus als de tweede droom bijna is uitgekomen,
waarom zou dan ook niet de eerste droom uitkomen. De signalen zijn aanwezig, gerommel bij de
landelijke partijen, door de versnippering van de
politieke partijen weet de kiezer niet waarop hij
moet gaan stemmen en de verwachting dat 40%
van de kiezers op een onafhankelijke, lokale politieke partij gaat stemmen. Ik ben het met jullie

Hans Alfons (hans.alfons @harderwijkanders.nl)

Onze Nieuwsbrief in je digitale brievenbus?
Word lid van SHA! Meld je aan bij Tanja!
Tel. 06 387 628 16
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl

Bedankt kanjer!
Wat moet je zeggen aan het eind van de rit? Natuurlijk kan je terugblikken en je afvragen wat je
allemaal bereikt hebt binnen de raad van Harderwijk, maar als je heel eerlijk en diep in je hart kijkt,
haal je grote successen nooit alleen. Je kunt aanstichter zijn van een publieke discussie, initiatiefnemer voor politieke richtingen en aandachtvrager voor maatschappelijke problemen. Maar zonder anderen die in jou en je gedachten geloven,
bereik je niets!
Na de nodige jaren in de lokale politiek is het mooi
geweest en tijd voor anderen. Ik blik vooral terug
op heel mooie jaren die mij zoveel hebben geleerd
over onze gemeente, haar inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, vrijwilligers en ga
zo door. Ik heb gegeven: vrije tijd, energie, inzet
maar zoveel meer teruggekregen. Warme mensen
leren kennen, mogen ontdekken hoe ieder vanuit
zijn eigen gedrevenheid Harderwijk heeft helpen
kleuren en daarmee ontdekken wat een ongelooflijk mooie stad we zijn. Mooie gedreven ondernemers ontmoet, actieve vrijwilligers, mede politici, initiatiefnemers in het culturele domein en ga
maar door…
Altijd al heb ik de gedachte gebezigd dat je met
elkaar de stad maakt, ieder op zijn eigen manier
en naar eigen vermogen. Mijn plaats was er in de
raad, als raadsopvolger, daarna als raadslid en
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uiteindelijk ook als fractievoorzitter. Ik heb ervan
genoten, door mijn raadslidmaatschap ben ik nog
veel meer gaan houden van Harderwijk en haar
47.000 inwoners.

Het is voorbij… Orhan bedankt!
Na acht jaar voor Harderwijk Anders lokale politiek
te hebben bedreven, verlaat ook Orhan Karaaslan
het politieke krachtenveld in de arena. Wij bedanken hem voor zijn niet aflatende betrokkenheid en
laten hem met genoegen zelf aan het woord!
‘Betrokkenheid in de politiek had ik al via mijn
vader en broer. Vader was politiek actief in Turkije
en in Harderwijk heeft hij zich lange tijd ingezet
voor de Turkse Harderwijker. Mijn broer is in Harderwijk 8 jaar raadslid geweest bij de verkeerde
partij. Hierdoor was ik dus al vroeg politiek betrokken.

Mijn ambitie voor na de raad? Ik wil mij vooral
gaan inzetten voor mensen die eenzaam zijn en
die te maken hebben met Alzheimer. Of het nu
patiënten, mantelzorgers, gezinsleden of mensen
in de zorg betreft. Dat heb ik mij tot missie gesteld
en daar hoop ik snel meer over te kunnen melden.
Blijf mij volgen en vooral steunen als ik met een
volgende actie bezig ben om anderen te steunen.
We doen het samen, alleen sta je nergens!
Jack van Zundert

Jack, heel veel succes!

Zelf was ik al heel druk met het organiseren van
evenementen en dialoog-avonden. Hierdoor kende ik al veel mensen en één daarvan (Hans Alfons)
vroeg mij om een keer in de steunfractie te komen
kijken en zo begon mijn politieke loopbaan.
Eerst vier jaar in de oppositie en daarna dezelfde
periode als collegepartij.

Hoe leuk ik het politieke spel ook vind, door mijn
werkzaamheden heb ik er helaas geen tijd meer
voor. Wat velen onderschatten is het aantal uren
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dat je er mee bezig bent. Gelukkig hebben wij altijd een grote en actieve steunfractie gehad en
hebben we veel leden uit alle hoeken van Harderwijk. Er zijn dus gelukkig genoeg capabele
mensen die het stokje over kunnen nemen.
Met veel vertrouwen in de partij en de partijleden
doe ik dus nu een stapje terug, maar zal zeker
waar nodig ondersteunen en mijn steentje bijdragen in en aan mijn Harderwijk. Ik heb het met veel
plezier gedaan en ik wens jullie het allerbeste!’
Orhan Karaaslan
Orhan, vriend, het ga je iyi!
Harderwijk Anders JONG!
18 plus, dus stem!
Je bent jong, druk met studeren, je eerste echte
baan, een sociaal leven onderhouden, sporten en
vast nog een heleboel andere dingen. Plots komt
er door de brievenbus het welbekende stembiljet.
Dat kan er ook nog wel bij, net alsof je dáár de tijd
voor hebt. Je legt het biljet aan de kant en besluit
je er later wel in te verdiepen.

Voor je het weet is het 21 maart en omdat iedereen uit je omgeving roept dat je wel gebruik moet
maken van onze democratie, start je de zoektocht
naar dat suffe papiertje. Maar hoe en waar kan je
überhaupt stemmen? Of beter nog, op wie? Onderweg naar het stembureau Google je wat en
app je vrienden om te vragen wat zij doen. Aangekomen bij het stembureau stem je wat je vrienden, ouders, opa of oma ook gestemd hebben en
loop je tevreden het stemhokje uit. Fijn dat ook jij
deel uitmaakt van het democratisch Nederland.
Dit is hoe het bij de meeste Nederlandse jongeren
gaat in tijden van verkiezingen. Maar als het op
deze manier door blijft gaan, bakt toekomstig Nederland er natuurlijk niet zo veel van. Het is belangrijk dat jongeren zich (meer) gaan verdiepen
in de politiek. Niet alleen omdat ze mogen stemmen, maar ook om eigen belangen te laten horen
en te realiseren.
Door het oprichten van een eigen jongere community, brengt Harderwijk Anders hier verandering in. Samen discussiëren over issues zoals de
realisatie van goedkope huurwoningen. Zo krijg jij
misschien over twee jaar dat stembiljet door je
eigen brievenbus in plaats van door die van papa

Van links naar rechts: Adam Belhaj, Jorn Vos, Kimberley Siccama (3e op lijst HA), Burak Ozdermir (5e op lijst HA), Niels Vermeer, Astrid Vermeer en Eva Baalmans.
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en mama.
Dus, ga stemmen 21 maart en verdiep je. Of nog
beter, participeer. Dit kan door je aan te sluiten bij
Harderwijk Anders JONG. Drinken we er een participilsje (0.0%) bij en maken we het verschil.
Astrid Vermeer & Eva Baalmans

Even voorstellen: Ytje van Oort
Ytje ten voeten uit!
Ytje van Oort (bestuurslid) is er enigszins bekaaid
vanaf gekomen met haar presentatie in de vorige
Nieuwsbrief. Vandaar dat wij op herhaling zijn
gegaan, veel plezier met Ytje!
‘Jij bent geboren uit zonnegloren en een zucht van
de ziedende zee’, zei mijn vader omdat ik altijd
aan strand en in zee te vinden was en een aanbidster ben van zonnewarmte. Toch geboren en opgegroeid in Amsterdam, waar ik met veel plezier
op terugkijk!
Na de middelbare school een jaar in Zuid-Frankrijk
(zon en zee) gewoond en gestudeerd. En ja, waar
vind je in Nederland regelmatig de zon en warmte
(met de zee zit het wel goed) niet! Dus een baan
gezocht waardoor je wel naar warme landen gaat,
dus stewardess en dat was mijn beste keus. Tot ik
in een vliegtuig mijn a.s. man tegenkwam, net zo’n
zon en zee aanbidder als ik. Dat zat wel goed, drie
prachtige kinderen, veel gereisd en toch vind je
mij nu in de bossen van Hierden! Dat was wel
even een rare gewaarwording na Amsterdam,
want Harderwijk was toen niet bepaald een wereldstad. Zelfs op zondag niet één terrasje! Dus u
snapt waarom ik voor de zondagsopening ben.

Ik ben langzaam de politiek ingerold, eerst aangestoken door mijn man. Later heeft onze huidige
wethouder Gert Jan van Noort mij de partij ingetrokken. Ik heb in de raad gezeten, maar door
ziekte niet erg lang. En toch altijd contact gehouden met HA!
Inmiddels geniet ik al een aantal jaren van mijn
AOW en woon al 40 jaar in Hierden en heb door
de jaren heen Harderwijk/Hierden naar de moderne tijd zien toegroeien!
Ytje van Oort
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Nieuws van het front
Vitale Vakantieparken
De gemeenteraad heeft de structuurvisie Vitale
Vakantieparken unaniem vastgesteld. Wie had dat
vier jaar geleden durven dromen? U kunt zich
voorstellen dat wij erg tevreden terugkijken op dit
besluit.

Waar we ook met genoegen op terugkijken is hoe
het document tot stand is gekomen. Ik hoef u hier
niet uit te leggen dat er nogal wat hindernissen
genomen zijn om hier te komen. Alles rondom de
vakantieparken heeft het college samen met betrokkenen en met de raad in elkaar gezet. En dat
maakt het zo sterk.
Uiteraard beseffen we dat niet iedereen tevreden
is. Dat kan ook niet anders met zoiets ingrijpends.
Ook beseffen we dat er na deze structuurvisie de
bestemmingsplannen nog gereed moeten komen.
Kortom, er is genoeg te doen maar de grootste
politieke hindernissen zijn genomen. Daar ben ik
bijzonder trots op.

zen voor het minst kwade. Op de locatie van de
Stadsdennenkerk wil woningcorporatie Uwoon
graag 32 sociale huurappartementen realiseren.
Een initiatief dat op onze waardering kan rekenen
omdat de woningnood in Harderwijk nijpend begint te worden. Maar Harderwijk Anders hamert
ook altijd op goed overleg met de betrokkenen.
Dat overleg tussen Uwoon en omwonenden kwam
slecht van de grond. Na gesprekken over en weer
bleek dat de omwonenden onderbouwde argumenten hadden om zaken anders te doen. Ze
hadden goed nagedacht over de juiste invulling en
de verschijning. Men was zeker niet mordicus tegen. Uwoon wilde er niet van weten. Totdat een
dag voordat het raadsbesluit genomen zou worden, een aangepast plan aan de omwonenden
werd gepresenteerd. De onderliggende boodschap: ‘Of u stemt hiermee in, of we gooien het
bijltje erbij neer’. Slikken of stikken.
Wij waren geneigd tegen te stemmen. Maar vonden tegelijkertijd toch dat er verantwoording genomen moest worden omdat we de woningen
hard nodig hebben. Uwoon bezwoer dat het over
de uitvoering alsnog met omwonenden in overleg
gaat treden. We hebben samen met de andere
partijen het College gevraagd hierin de leiding te
nemen. Onder deze voorwaarde hebben we met
de plannen ingestemd.
Die avond zat mij niet lekker. Je hoort namelijk
eerst te praten en daarna pas een plan te maken.
Niet andersom. Maar ik weet inmiddels dat omwonenden tevreden zijn met de uitkomst. We
hebben dus het goede besluit genomen.
Campagne
Wonen gaat een belangrijk thema worden. Veel
partijen zijn het met elkaar eens over het feit dat
er betaalbare (sociale huur)woningen moeten
komen zodat de wachtlijsten drastisch ingekort
gaan worden. Voor Harderwijk Anders is 2,5 jaar
wachten op een woning lang zat. Met creatief
denken en het tonen van lef, gaat ons dat lukken.

Stadsdennenkerk
Soms lukt het niet om een onderwerp naar tevredenheid door de raad te loodsen. Dan is het kie-

Naast permanente bebouwing moet er veel actiever gekeken worden naar het ombouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden en het realiseren van al
dan niet tijdelijke bebouwing met (container)woningen op het terrein van bijvoorbeeld De
Slaaphof. De starterslening moet ook weer terug-
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komen in het gemeentelijke aanbod. Met het vele
geld dat gereserveerd is voor de Hanzedagen in
2031 kunnen we dat gemakkelijk dekken.
De snelheid moet er nu in komen. En met al die
overlappende programma’s van de verschillende
partijen ben ik ervan overtuigd dat we over vier
jaar een flink deel van de woningtekorten hebben
weggewerkt.
Edwin Enklaar
Hoe het ANDERS kan in mooi Harderwijk!
Over ANDERS gesproken, ben je de laatste tijd wel
eens op de boulevard geweest? Ik woon daar echt
vlak bij, maar kom daar niet zo vaak en al helemaal niet bij daglicht.
Ik weet natuurlijk wel dat er van alles verandert. Ik
woon al jaren naast een bouwput en word goed
op de hoogte gehouden door de projectorganisatie. Als ik doordeweeks overdag thuis ben kan ik
de werkzaamheden horen en ik merk het aan het
verkeer op de Havendam en in de straatjes tussen
mijn steeg en het centrum. Vorige week vroeg een
hopeloos verdwaalde toerist mij de weg naar hotel Monopole. En hoewel ik zo kan uitleggen hoe
je daar met de fiets of lopend kan komen kon ik
hem niet vertellen hoe dat met de auto kan. Is de
boulevard afgesloten voor verkeer? Mogen auto’s

over die nieuwe bruggetjes of zijn die alleen voor
voetgangers?
Dus besloot ik de volgende dag op onderzoek uit
te gaan en echt goed om me heen te kijken. En
gompie, wat is er al een hoop veranderd! Een
boulevard zonder grote parkeerplaatsen, met veel
wijds uitzicht, langs water dat er een jaar geleden
nog niet was. En het strandeiland dat daar ligt
alsof het er altijd al heeft gelegen. Ik ben benieuwd naar de zomer, als er weer overal terrassen zijn, en nu langs het water en zonder al die
geparkeerde auto’s.
En toen ik eenmaal door had hoeveel er eigenlijk
al is veranderd aan de kant van de boulevard ben
ik ook maar weer eens goed gaan kijken naar de
overkant van de Havendam. Dat was tot een paar
jaar geleden de Havendijk, met grote panden,
vervallen industrie, de toren van Bruil. En nu kan
je een rondje lopen via de bruggetjes, langs het
water en de tijdelijke parkeerplaats. Nu heb ik
vanaf het bankje voor de ijsboer vrij uitzicht op de
A302 en de woningen van het Waterfront.
Wat is er toch een hoop veranderd, zo dicht bij de
plek waar ik al zo lang woon. En wat fijn dat die
verandering zo goed is uitgepakt. Dat maakt mij
nieuwsgierig: wat kan er allemaal nog meer ANDERS & BETER in Harderwijk?
Tanja Groenendaal
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Vanuit het Huis van de Stad
We kijken niet meer terug naar de afgelopen vier
jaar, maar vooruit naar de komende vier jaar. Ambitie is natuurlijk om weer mee te doen in het college om zo in gezamenlijkheid onze speerpunten
inhoud te geven.

ten dat er een grote groep achter ons staat die we
nu en in de toekomst een podium kunnen geven.
Onze speerpunten kent u allemaal, maar waar het
echt om gaat is geloofwaardigheid en durven oplossingen en kansen te benutten die er echt toe
doen in de lokale samenleving. Wij denken en zijn
lokaal en onafhankelijk. Onze kracht is dat wij de
kennis en kunde benutten van de lokale inwoners
van Harderwijk en Hierden en al die netwerken en
organisaties die wij goed kennen daarvoor inzetten.
Dat is de verandering en vernieuwing die Harderwijk Anders mede met onze partners vanuit de
coalitie daadwerkelijk inhoud heeft gegeven. Niet
meer denken vanuit een ivoren toren, maar de
wijken en buurten in om plannen en besluiten in
te vullen en uit te werken. Zorgen dat we verbinden, faciliteren en enthousiasmeren zodat initiatieven opgepakt kunnen worden.

Dat is onze insteek voor de verkiezingen van 21
maart en ik heb er als lijsttrekker enorm veel zin
en alle vertrouwen in dat we de komende raadsperiode met een mooi team weer aan de slag
kunnen. We hebben zelfs een Jongerenafdeling
die onafhankelijk hun standpunten naar voren wil
brengen. Mooi om te zien dat zij hun boodschappen en onderwerpen op een totaal eigen creatieve wijze presenteren en dat betekent voor mij
vooral loslaten en je laten verwonderen.
De kandidatenlijst is ook een afspiegeling van oude rotten en nieuwe talenten en wat ik zelf zo
mooi vind is dat door onze lijst en door onze onafhankelijke jongeren Harderwijk Anders voor de
toekomst duurzaam geborgd is.
Voor mij nog een keer met veel enthousiasme
voorop lopen en meegaan met deze beweging en
daarvan veel te leren en wat mooi dan om te we-

Toch een paar voorbeelden waar ik blij van word
om dit te delen en waar we mee door willen gaan.
Nieuwe evenementen zoals Blije Bietjes, Donkere
Dagen, Podiumspektakel, etc. De samenwerking
nu tussen het theater en de SAP connectie om
podiumkunsten toegankelijker te maken. De samenwerking tussen zoveel partijen en Heerlijk
Harderwijk om onze stad te promoten als bruisende levendige stad. Oprichting ENDURA om
vanuit de stad duurzaamheid en energieprojecten
op de agenda te zetten. Gezamenlijke moestuinen
vanuit Samen Kleuren we de Stad waardoor buren
elkaar leren kennen. De Popschool naar het oude
stadhuis en inmiddels bezig om muziek in te zetten voor de zorg. Jongerenwerk vanuit Talenthouse om kwetsbare jongeren niet te laten
uitvallen en ze weer mee te laten doen. Opening
van het Marius van Dokkum museum in de voormalige snijkamer de Hortus. Het Cultuur- en sportfonds waardoor kinderen uit gezinnen die het niet
breed hebben kunnen meedoen. Oplevering van
het Thuishuis waardoor alleenstaande mensen
gezamenlijk kunnen wonen, de inloop en ondersteuning vanuit de oude Synagoge samen met
stichting de Ontmoeting, etc… Zoveel voorbeelden
nog op te sommen en allemaal plannen vanuit de
inwoners zelf en met inzet van hun eigen kennis
en kunde en daarbij ondersteuning van de gemeente.
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Dat is onze missie voor de komende jaren en daar
kunnen we nog beter in worden. Loslaten vooral
en maatwerk bieden waarbij niet de regelgeving
centraal staat, maar onze lokale inwoners.
En de partij en ik hebben uw steun nodig. De beste campagne is volgens mij nog steeds dat u ons
verhaal naar buiten brengt binnen de familie, de
vriendenkring, de verenigingen waar u lid van
bent, de buren en iedereen waar u mee in gesprek
komt.

eenmaal bij en gelukkig alle support van het thuisfront en de partij als het soms weleens te gortig
wordt via de sociale media.
Wij hebben een prachtige stad waar we trots op
zijn en met onze lokale inbreng kan het alleen nog
maar beter en mooier worden.
Gert Jan van Noort

Laat Gert Jan zijn karwei afmaken:

Je bent al lid voor 12,50 euro per jaar!
Tel. 06 387 628 16.
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl

Ik ben bereid om weer vier jaar de bestuurlijke
verantwoordelijkheid te nemen als wethouder en
onze stad met het nieuwe college en de raad op
koers te houden voor de toekomst. Ook natuurlijk
de kop van jut te zijn als keuzes en besluiten uitgelegd moeten worden, maar ja dat hoort er nu

LaLaLand. Een heuse aanrader!
Een mooie reden om naar Harderwijk te komen:
LaLaLand 2018.
Van vrijdag 25 tot en met zaterdag 26 mei veran-
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dert de Stille Wei aan de boulevard van Harderwijk in de Niet Zo Stille Wei voor de volgende editie van LaLaLand Festival, een GRATIS toegankelijk
avontuur voor oog en oor.

mijn verwende kop houden over de flowerpowerflauwekul en de wilde vrije seks van de jaren zestig, omdat die alleen maar de verloedering
in de hand hebben gewerkt.

Op verschillende podia vind je op LaLaLand twee
dagen lang een heleboel muziek, theater, lekker
eten en creatieve uitspattingen voor - en van oud én jong. Ook een plek waar je ongetwijfeld
veel leden van Harderwijk Anders kunt ontmoeten!

Ik word in de media neergezet als een overwinterende bejaarde aan de Costa del Sol die met een
eng bruin hoofd in een peperdure scootmobiel
steen en been klaagt over haar AOW, en bangig
op Henk Krol stemt.

Kortom, op 25 en 26 mei is het heerlijk in Harderwijk!
Datum: 25 mei 2017 van 19.00 – 23.30 en zaterdag 26 mei 2017 van 13.00 tot 24.00 uur.
Entree: GRATIS.
Leeftijd: van jong tot oud, maar tot 12 jaar onder
begeleiding van een volwassene.
Talk of the Town

Onderstaand, overigens heerlijk, eerste stukje is
geschreven door ene Irene Roos uit Nijmegen. Ofschoon geen ‘echte’ babyboomer, ik ben geboren
in 1944, dus net iets te oud, kan ik mij hier heel
goed in vinden. Ik kon het dus niet laten het ‘te
lenen’ van de Volkskrant. Veel leesplezier!

Ik ben op foto's in de krant steevast een vrouw
met hetzelfde joggingpak als haar man, die op een
peperdure e-bike langs Drentse heidevelden fietst
op tijdstippen dat normale mensen werken voor
hun pensioen.
Ik ben verantwoordelijk voor de onbetaalbaarheid
van de zorg, ik ben ook nog eens van de geluksgeneratie, want al wat na mij werd geboren had vette pech, met alles. De klauwen met geld kostende
ellende bij de mislukte vertrekregeling van de Belastingdienst (alleen de zestigplussers liepen weg)
werd in de Volkskrant dan ook beschreven als de
'jackpot voor de babyboomer'. Ik deelde jarenlang
de lakens uit en heb nooit voor iets hoeven vechten.
Ik ben, kortom, de parasiterende bofkont die verantwoordelijk is voor de destabilisatie van de wereld in het algemeen en heel Nederland in het
bijzonder. You've made your point. Sorry dus dat
ik besta, mede namens mijn generatiegenoten.
Maar kunnen we nu verder even met rust gelaten
worden? Nog een paar jaartjes, dan zijn we allemaal dood.’
Nog even een rondje
Het nieuwe jaar zit nu al weer in de derde maand
van de lopende periode. In de Volkskrant stonden
nog een paar aardige stukjes die ik u beslist niet
wil onthouden!
Ook helemaal klaar

Babyboomer bashen
‘Ik ben een babyboomer. Daarom zat ik mijn hele
leven, zo lees ik wekelijks, zelfvoldaan en arrogant
op het pluche. Ik pikte alle mooie posities in en ik
potte honderdduizenden euro's op van mijn absurd in waarde gestegen woning. Ik moet verder

‘Verder ben ik helemaal klaar met het onderwerp
'Zwarte Piet'. Naar mijn mening is alles hierover
wel zo'n beetje gezegd; het begint zeurderig en
uitgemolken te worden. Streep eronder!’
‘Ook ben ik klaar met 'genderneutraliteit'. Je zou
je bijna gaan generen dat je je vrouw of man
voelt. Binnenkort krijgen we politiek correcte ge-
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boortekaartjes met de tekst: Hoera er is een
mensje geboren.'

‘t Wordt steeds gekker (eigen titel)
En dan nu nog een van de laatste ‘trends’: het
afschieten van onze nationale zeehelden. Nu is er
opeens een groepering (geen idee hoe groot en
uit welke hoek nu weer, al heb ik wel zo’n vermoeden) die grote problemen heeft met onze
fabuleuze mannen uit een ver verleden! En niet
zomaar een paar jongens: Michiel A. de Ruyter,
Piet Hein (zelf galeislaaf geweest) en Jan P. Coen
staan nu volop in de belangstelling maar er zullen
er ongetwijfeld nog wel een paar volgen. Hebben
wij eindelijk een paar helden, worden ze afgeknald. Waar zijn wij nu in hemelsnaam weer mee
bezig!
In de eerste plaats gebeurden al deze ‘schanddaden’ in een geheel andere tijd. Grote buitenlandse
coryfeeën als Napoleon in Frankrijk en Julius Caesar in Italië zijn in eigen land volstrekt onomstreden. En neem van mij aan dat dit ook beslist geen
lieverdjes waren! Het Hollandse model dient dan
ook in de juiste context te worden geplaatst. Maar
het is weer die vermaledijde media, gelardeerd
door de steeds weer opgetrommelde ‘experts’,
die veel te veel aandacht schenken aan dit miniprobleem. En vanzelfsprekend onze tot nationale
Klaagmuur verheven Amsterdamse grachtengordel!
Maar mocht u denken dat de hetze om onze grote
jongens te verketteren nieuw is, dan vergist u zich.
In 2011 werd op Curaςao het standbeeld van Peter Stuyvesant van zijn sokkel getrokken en de
naam van het hoog aangeschreven Peter Stuyvesant College (PSC) door een kleine minderheid
veranderd in Kolegio Alejandro Paula (CAP) terwijl
een grote meerderheid van de leerlingen tegen
was! U begrijpt het al: niets nieuws onder de zon
en allemaal overgewaaid uit de Verenigde Staten
van Amerika.

Tot slot: blank of wit
Nu spreek ik even uit eigen ervaring. Zelf ben ik
inmiddels ruim zeventig jaar blank en daar kan ik
nog steeds heel goed mee leven. De laatste tijd
vinden echter bepaalde personen dat ik niet blank
maar wit ben. Nou wordt ie helemaal lekker! Nu
zijn de rapen echt gaar! Lig ik daarvoor de hele
zomer in dat heerlijke zonnetje om met een lekker
bruin kleurtje de barre winter in te gaan? Nee,
natuurlijk niet sukkels. Gewoon omdat ik eigenlijk
ook best van huis uit een leuk tintje zou willen
hebben!

Maar zullen we dan eindelijk maar eens afspreken
dat we vanaf nú samen een mooie samenleving
gaan maken, waarin mensen met verschillende
huidskleuren en culturele achtergronden kunnen
leven en zich echt inzetten om iets van hun leven
te maken. Dus zonder watjes- en slachtoffergedrag?
Pietje Bell
Oh ja, en politiek correct wil ik ook nooit meer
horen!!!
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Agenda
Woensdag 21 maart verkiezingen.
Doen!!!
Zet vast in je agenda (uitnodigingen volgen nog!).
Algemene ledenvergadering:
Maandag! 9 april 2018. In De Roef aanvang
20.00, inloop 19.30 uur.
Met weer van alles en nog wat en als afsluiting
een lekker drankje.
Komen dus!

Ander e-mailadres?
Geef het even door, dan houden wij ons mailbestand actueel.
Vast bedankt!

Colofon
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Hans Alfons,
Eva Baalmans, Pietje Bell, Edwin Enklaar, Tanja
Groenendaal, Orhan Karaaslan, Gert Jan van
Noort, Kjeld Nuis, Ytje van Oort, Astrid Vermeer
& Jack van Zundert
Lay-out:
Joshua Hazelaar
Eindredactie:
Hans Ebbens
Reacties op deze nieuwsbrief?
hans-ebbens@hetnet.nl

www.facebook.com/StadspartijHarderwijkAnders
Bezoek ook de website:
www.harderwijkanders.nl
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