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Telefoon 070 - 83 7582
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Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 2 februari 1989 is opgericht de politieke partij Bejaarden CentraaL
Het doe 1 van Bejaarden Centraak is de eigen stem van de Ouderen te laten horen.
Om dit te bereiken wilde onze partij zich presenter en en meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 1990 en daarna met voldoende bekendheid aan de Tweede
Kamerverkiezingen van mei 1990.
De kabinetscrisis en de vervroegde verkiezingen dwongen ons tot verandering van de
plannen. Met enorme inspanningen van het bestuur zijn wij et toch 'in geslaagd de stap
naar de parlementsverkiezingen te maken, waarbij wij ruim 78% van de kiesgerechtigden
in Nederland zullen bereiken.
Een deskundig team ten behoeve van de Kandidatenlijst kon worden gevormd.
De lijsttrekker, de heer H.Pullens, zelf een oudere, heeft veel bestuurservaring en kennis
op de terreinen van de bejaardenzorg. Andere kandidaten komen uit de welzijns- en
organisatiesector: academici, mannen en vrouwen.
Het verkiezingsprogramma is gericht op de belangen van de ouderen vanaf 55 jaar.
Ook jongeren, die achter onze doelstelling staan zijn van harte welkom.

Enkele punten van de ouderen-problematiek:
Financiele konsekwenties van alleen AOW (eventueel aangevuld met een klein pensioen);
Minder verdienen met de belastingherziening plan-Oort;
Ook na 65 jaar meebetalen aan sociale premies;
Het plan-Dekker! Standaardpakket, doch specialistische hulp extra bijverzekeren;
Minder personeel in bejaarden voorzieningen;
De senioren-huisvesti.ng staat op de helling: beperking van huursubsidie wordt verwacht.
Zomaar enkele punten.
Een groat percentage van de ouderen behoort tot de groep, welke financieel de dupe
wordt van bovenvermelde maatregelen.
Zij waren het, die via de crisis-jaren en de oorlog ons land met veel offers opbouwden.
En de basis zijn van onze welvaart!
Wat is onze dank?
Daaram Bejaarden Centraal !. De eigen stem van de Ouderen.
Deze stem gaat bij ons niet -zoals bij andere partijen - verloren door de veelheid van
problemen!
Voar zaken waarbij de auderen niet betrakken zijn stelt Bejaarden Centraal zich neutraal
op. In de kamer nieuw, dach niet onervaren willen wij van Bejaarden Centraal ons
duidelijk manifesteren en het staat nu reeds vast, dat veel kiezers onze~ieoswijze zullen
dl -/----e en. ~/'/-

met vriendelijke groet
Bejaarden Centraal
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Aan aile auderen, bejaarden en betrokkenen
in Nederland. '

Geachte mevrouw/mijnheer,
B.ejaarden Centraal is opgericht am ouderen en bejaarden in Nederland eindeUyr<mee te kunnen
laten spreken op de plaats, waar de belangrijkste beslissingen worden genom en: in de politiek
op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. .
Waren de ouderen - tot nu toe versnipperd aver de bestaande palitieke partijen - onmachtig om
met Kracht van zieh te laten haren, na de aprichting van 8eiaarden Centraal kunnen alle
ouderen en bejaarden zich onder een naemer verenigen en hun stem laten horen. 8.ejaarden
Centraal is hiermee in Nederland de trendsetter van een paiitieke vernieuwing.
Daarbij wardt oak de drempel van de (lange) binding met de tot nu toe door de auderen
aangehangen partij geslecnt door de unieke farmule van anze partij.
Op de ouderen en bejaarden betreffende terreinen spreekt 8ejaarden Centraal unaniem.
Betreft het echter een vaar de ouderen niet relevant beleidsterrein, dan verdeeit de
toekomstig,e fraktie de door haar uit te brengen stemmen naar de in de Kamer heersende
vaor/tegen verhouding. Derhalve wardt de dan geldende politieke krachtenverhauding door het
stemgedrag van 8ejaarden Centraal niet beinvlaedt.
Op deze manier valt de stem van de oudere, ap 8ejaarden Centraal uitgebrac.'it, ap
niet-auderenterreinen als het ware door 8ejaarden Centraal heen. Za wardt niet ge'lraagd de
Qude politieke vaarkeur ap te geven, doch wardt door het uitbrengen van een stem 00
8ejaarden Centraal het Quderenbeleid slechts van de 14e of 17e plaats die het bij de Qude
partijen inneemt getild naar de eerste plaats, die het bij 8ejaarden Centraal inneemt.
Onze partij is de enige palitieke partij die speciaal met het aog ap een betere behartiging van
het Quderenbelang ap 6 september a.s. vrijwel landelijk aan de Tweede Kamerverkiezingen zal
deeinemen.
Daarom zou 8ejaarden Centraal bij uitstek het platform maeten zijn vaor die ouderen, welke
tat nu toe hun onvrede bij de auderenbanden verzameld in de casso kwijt konden.
Oak over het ziektekostenverzekeringsplan-Dekker nagenkele opmerl<ingen.
De auderen zuHen straks de vaor hen zo naodzakelijke specialistisene hulp - deze valt buiten
het basispakket, dat uit een valksverzekeringsbijdrage zal warden gedekt - aileen tegen flinke
betaling kunnen bijverzekeren. .
Wij 'linden, dat het niet aangaat mensen, wier kaapkraent net afgelopen decennium reeds met
elf percent is gedaald nag eens een dergelijke rekening te presenter en.
Weer zijn het voamamelijk ouderen, die de zwarte Piet krijgen toegespeeld.
Waaram?
Een audere kan niet staken, kast alleen maar geld en is lastig in de visie van gevestigde
partijen, die dezelfde Quderen wel als makkelijke stem paaien met na de verkiezingen
oningelost gebleven beloften.
8ejaarden Centraal verbindt haar genele palitieke kraent aan ouderen en aan niemand anders.
Oit varmt een garantie denting ouderen, dat wi] voar hen onze uiterste best zullen doen.
En dat varmt vaar 8ejaarden Centraal een garantie vaar stemmen. .~

.Reetus
(seeretaris ).



DOELSTELLING.================

FINANCIEN:
Plan-Oart.===========

FIN ANCIEN:
Plan-Dekker.============

!:i.!~IJ:'3.9_g!3AMt'::1~_.YQQR._OU.9_~BE.-NEN BETROKKENEN VOOR-------------------------------=-==========================
DE: TWE:EDE KAMERVERKIEZINGEN VAN 6 SEPTEMBER 1989.==========================================================

8ejaarden Centraal is een pragmatische partij met het aogmerk
het algemeen Ouderenbelang in de politiek te verdedigen ter
bevordering van de welvaart en het algemeen welzijn onder de
ouderen in Nederland.

De ouderen vinden in de landelijke polltiek te weinig gehoor.
Er wordt geluisterd en geknikt, maar daar blijft het bij.
Daarom is het nu de hoogste tijd ZELF aktief te worden in de
Tweede Kamer.
Wij willen de wensen en belangen van de ouderen duidelijk
CENTRAAL stellen en verdedigen in de Tweede Kamer middels de
stem van Bejaarden Centraal.

8ejaarden Centraal zal zich onder meer inzetten vaar de valgende
punten:

Veel auderen leven alleen van de AOW.(soms aangevuld met een
klein pensiaen). Zij hebben recht op een redelijk bestaan!
Dit is gezien de huidige financiele regeling ernstig in gevaar.
De AOW dient welvaartsvast gemaakt te worden en het sinds vele
jaren opgelopen koopkrachtverlies van 11% dient te worden
bijgesteld.
Tevens dient de AOW losgekoppeld te worden van andere
vaorzieningen. Bovendien hebben ouderen recht evenredig mee te
delen in lastenverlichting en koopkrachttaename.
8etaalbare woonlasten, met behulp van huursubsidie, zijn vereist.
Inzake plan-Oort nag enkele punten:
De drempelbedragen vaar de buitengewane lastenregeling (bij
buitengewaon hoge ziektenkosten) worden verlaagd.
Voorkamen maet worden, dat voar alleenstaande ouderen de
niet-aftrekbare ziektekasten (beneden het vastgestelde
drempelbedrag) anverantwaard haog worden.
Daarom behoart de drempel vaar hen de he 1ft te bedragen vaar
die van niet-alleenstaanden. .
Van auderen worden vaartaan oak valgens de "Oart-systematiek"
AAW premies geheven. Oat betekent, dat zij oak een beraep ap
deze verzekering maeten kunnen daen.
Door het vervallen van de alleenstaande-taeslag ap de
basis-aftrek, wardt de draagkrachtverhauding van alleenstaande
auderen ten apzichte van andere categarieen burgers verstaard.
Tevens zal dit de zeer hage marginale druk vaar alleenstaande
ouderen met een klein aanvullend pensiaen nag verder verzwaren.
Deze taeslag dient derhalve te blijven bestaan.

De diverse eigen bijdragen en de naminale premies vaar de
aanvullende verzekering kunnen tot een sams aanzienlijke

I
aantasting van de kaapkracht van auderen leiden.



VERVOLG.==========

GEZONDHEIDSZORG.====================

HUISVESTING.=============

Daarnaast zullen, doordat de premies voor het basispakket
grotendeels wordt geheven als percentage van het inkomen
bepaalde groepen thans particulier verzekerd zijne alleenstaande
ouderen negatieve koopkrachteffekt ondervinden.
Voorts is niet voorzien in een gelijke behandeling bij de heffing
van eigen bijdragen bij langdurige verpleging (AWBZ) tussen
alleenstaande ouderen en niet-alleenstaanden.
De optredende koopkracht nadelen voor bepaalde groepen ouderen
moet worden gekompenseerd.
Oak dienen de eigen bijdragen op grond van de AWBZ gelijk te
zijn.
Voor alleenstaande- en niet-alleenstaande ouderen.
Tevens streven wij naar verlaging van de thans exhorbitant hoge
eigen bijdragen.

Bejaarden Centraal denkt hierbij niet alleen aan de ontwikkeling
van de ziektekostenverzekering (plan-Dekker), maar ook aan de
VOORZIENINGEN voor zieken en ouderen.

VERZORGINGSTEHUIZEN:

Geen verdere sluitingen van bejaardenoorden.
Noodzakelijke nieuwbouw dient gerealiseerd te worden.
Geen verdere bezuinigingen in deze sector.
Zelstandig wonen:
Meer gezingszorgcapaciteit tegen lagere bijdrage.
Betere extra murale gezingszorg, zowel kwalitatief als
kwantitatief.
Preventie-projecten:
Voor vroeg-signalering van problemen.
Voar alleen wonende ouderen met gezondheidsproblemen een
aktief en passief alarmsysteem.
Voldoende medewerkers voor goede verzorging in tehuizen.
Soepelere regeling voor de eigen bijdrage en verhoging van het
vrijgesteld vermogen.
Medewerking mogelijk maken van tehuizen voar voorzieningen ten
behoeve van allee ouderen in de wijk.

VERPLEEGTEHUIZEN:
Zowel voar somatische- als psycho-geriatrische verpleeghuizen
dienen er voldoende medewerkers te zijn am een goede verzorging
te waarborgen.
De beddencapaciteit vereist een snelle aanpassing oak op regionaal
terrein.
De toe name van DEMENTIE onder de ouderen (thuis en in de
tehuizen) vraagt grotere steun voor de oplossing van dit probleem.

Naast een specifieke ouderen-huisvesting moet in elke gemeente
de woonzarg-voarziening gestimuleerd warden en dient er een
verruiming van woning-kontingenten en snelle aanpassing, verbouw-
of aanbouw van bestaande komplexen plaats te vinden.



OMBUDSBUREAU.=================

TOEGANKELIJKHEID.====================

MILIEU.--------------

Bejaarden Centraal wil bevorderen, dat ouderen langer THUIS
kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn voldoende voorzieningen nodig
in de eerstelijnszorg: arts-kruiswerk-gezinsverzorging maatschap-
pelijk werk- en verder: maaltijdvoorzieningen, dagopvang en
ontsp annings mogeli jkh eden.

De THUISHULP dient betaalbaar te zijn en in voldoende mate
beschikbaar. Bovendien dienen meer OUDERENVRIENDELIJKE
maatregelen genomen te worden binnen het maatschappeli.jke
verkeer.

Bejaarden Centraal wil de betrokkenheid van de ouderen in
inspraakorganen zoals o.a. Sociaal Economische Raad (s.e.r.),
Ziekenfondsraad, Pensioenraad, alsmede in besturen en kommissies
bevorderen.
De ouderen zijn zeer wel in staat mee te denken en te beslissen.
Geen enkele politieke partij toont enig respekt voor ouderen wat
inspraak of medezeggenschap betreft.

Een Wet Gelijke Behandeling moet elke vorm van
leeftijdsdiscriminatie in de reglementen resp. statuten van
bedrijven, organisaties en in het punt Democratisering genoemde
Raden verbieden.

Euthanasie is een zeer gecompliceerd probleem, het ve:-gt veel
inzicht de juiste oplossing te vinden, waar een ieder zich veilig en
verzorgd bij voelt.
Bejaarden Centraal staat voor een menswaardig leven en een
menswaardig sterven. Met moet dan ook zelf het recht hebben een
zinloze medische (be)handeling te weigeren en/of stop te zetten.
Het realiseren van aktieve euthanasie - hoe voorzichtig ook
geformuleerd - is een ongewenst beleidsvoornemen van de zittende
grotere partijen.

Bejaarden Centraal vindt het hoog tijd, dat er een onafhankelijk
Ombudsbureau/telefoon komt, waarbij men kan informeren Flaar
alle problemen aangaande ouderen.
Tevens moet men eventuele klachten resp. wantoestanden kunnen
aanmeiden, waarbij het Ombudsbureau huip kan bieden, raad kan
geven, dan wel de betreffende instantie(s) of persoon benaderen.

Er dient voldoende toezicht te komen, om de veiligheid van de
ouderen te garanderen.

In alle openbare gebouwen dient rekening gehouden t~ worden met
de toegankelijkheid (drempelloos) vanaf de openbare weg.

Het milieu is een zeer urgent probleem. Een schoon milieu is
nodig_ am de wereid oak voor onze kleinkinderen Ieefbaar te
houden.

Al het openbaar vervoer dient veel beter bereikbaar te zijn en in
redelijke a fstand van de woning. Openbaar vervoer dient
betaalbaar te zijn, zodat ouderen hun sociale kontakten ten volle
kunnen blijven onderhouden.Bv.betaalbare OV-kaart.



Wij hebben de verrassing tot het einde bewaard! Onze
doelstellingen behoeven de overheid geen extra geld te kosten.
Alleen een streng toezicht door de Rekenkamer op de uitgaven
van de overheid. Volgens een rapport van de Rekenkamer (30
maart 1989) is de controle op subsidIes onvoldoende. "De overheid
strooit met miljarden guldens zonder dat de ministeries precies
weten waar dit geld naar toe gaat.!" Een regelmatig, stringente
controle van de Rekenkamer zal er toe leiden, dat openstaande
voorschotten van f.16.4 miljard snel tot het verleden ber,oren . .o:.[:;
het meezit blijft er ruim voldoende geld over om Ingrijpende
bezuinigingen op andere Ministeries (50ciale Zaken) ongedaan te
maken.

Bejaarden Centraal komt vooral op voor die groep Nederlanders,
die van uit de puinhoop van de oorlog met veel OFFERS en
INSPANNING Nederland tot de huidige welvaart heeft gebracht.
Oaarom is een ouderenpartij dringend gewenst, zodat ouderen in
Nederland medezeggenschap verkrijgen in het maatschappelijk
funktioneren.

BEtlAAIDEIL CEIITAAL

STEM LltlST J5

STEM PULLINS



1. Hoe werkt het nu precies ?
BEJAARDEN CENTRAAL behartigt de belanaenvan ouderen (55+) en be lc.2rden (65+).
Zlj treed als pcrtij op die terrelnen waar deze belangen een roi speien -- er, dat zijn er
veie- met een unaniem stemgedrag naar buiten.
De hele fraetle van BEJAARDEN CENTRAAL trekt op de ouderen- en bejaard2:,cumen
een lijn.
Het unieke van BEJAARDEN CENTRAAL sehuilt hierin dat de partij cp die
beleidsterreinen 'vvaarin geen ouderen- en bejaarden invalshoek valt te onderkenne:l haar
stemmen verdeelt overeenkomstig de in de Kamer ter zake prevalerende verhoudlng.
Een voorbeeld : Inzake een wetsvoorstel dat niet een bejaarden invalshoek Kent en in'de
Tweede Karner wordt behandeld stemt een derde van de Kamer voor aannemen van het:
voorstel en twee derden stemt tegen.
Stel dat BEJAARDEN CENTRAAL 18 zetels verwerft, dan zal onze partij ter za:.-<e van
dat wetsvoorstel 6 stemmen voor en 12 stemmen tegen uitbrengen.
Op die manier beinvloedt BEJAARDEN CENTRAAL de politieke kraehtenverhoudina in
de Tweede Kamer niet met be trekking tot die beleidsterreinen waarin zieh aeen
aspeeten laten onderkennen die voor bejaarden relevant kunnen zijn. ~

2. Wat zijn de voordelen daar nu van?

Vooropgesteld kan worden dat door toepassing van deze methode van U als stemmer
niet gevraagd wordt de door U (reeds lang) aangehangen politieke overtuiging prijs te
geven.
Een stem op BEJAARDEN CENTRAAL immers, stelt wel Uw belangen ais bejaarde of
aankomend bejaarde (oudere) zeker, doeh heeft verder geen invloed op de verdeling van
de politieke kraehten in de Tweede Kamer.
Met de toepassing van deze unieke farmule kan BEJAARDEN CENTRAAL waar maken
dat zij zieh in niet bejaarden betreffende kwesties neutraal opstelt.
Bovendien weet U G;:J ceze wijze Uw oude poiltieke voorkeur implieiet gehonoreerd.
Immers, indien bijvoorbeeid twee grate fraetie's voor en twee grote fraetie's tegen
stemmen en BEJAARDEN CENTRAAL haar stemmen dienovereenkomstig verdeeit,
honoreert zij daarmee het oordeel van die partijen in niet bejaardenkwesties.
Uw st~:2~gaat op die _t~rr_elnefl voor UW au de partij niet verloren.
Derhalve hoeft U UW ergernis over het bejaardenbeleid niet langer in te siikken, cmdat
U die partij tach wilde blijven steunen op andere punten.
Via BEJAARDEN CENTRAAL wordt Uw steun nag steeds aan die partij doorge~2\/en op
beleidsterreinen die vanuit ouderengeziehtspunt niet interessant zijn.
U kunt derhalve gerust op BEJAAROEN CENTRAAL stemmen.

Want, vergeet niet(!), BEJAARDEN CENTRAAL behartigt Uw belang ais bejaarde en
oudere, aanstaande bejaarde.
Waar het bejaardebelang dat verlangt staan wij pal!
Wij zullen niet nalaten om in de Kamer voor Uw belang op te komen.
In alle zaken die ock maar van het geringste belang zijn voor bejaarden staat
BEJAAROEN CENTRAAL als een partij en stemt de partij als een front, daarmee de
maximale invloed in Uw voordeel uitoefenend.

Stem daarom BEJAAROEN CENTRAAL ! Of beter nag
Wordt lid. voor sleehts f. 13.50.
Boven dit bedrag zijn donatie's welkom.
Bijgesloten vindt U een aanmeldingsformulier.

H
(voorzitter)
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NEDERLAN~ POUTIEKE
P,"fmJ~N

ALL E partijen geloven en J::eweren, dat het werk schaars is. :ceze TWEEDE

GROVELEUGENheeft ten gevolge, dat lXllitieke partijen ret werk willen verdelen,
lonen en-uitkeri.ngen willen verlagen, werk-ervarings-plannen opzetten,
dus net als vroeger een soort van ge:lwongenwerkverschaffing willen creeeren,

zodat millioenen nederlandersvoor een hongerloont je zich te pletter rrogen
werken en de winkelier geen koopkrachtige klant rreer overhoudt.

MAARER IS WERKZAT!! Er is zoveel werk in Nederland, dat er l1Og"niet eens
genc:>e;Jgast-arl::eiders zijn an ens Nederlanders te he1j;:el1.het werk af te rraken.
Laten we een paar voorl:a:!lden noaren:
Hero~ van de ziekenhuizen, hero~ van de 39 ( NffiENENDERrIG)gesloten
l::ejaardentehuizen, hero];etletl van de opvangrrogelijkhe:len van de geestelijk
gehandicapte kinderen, herstel van ons onderwijs, rowel de lagere school als
de universiteit. Schoonrrakenvan de Noordzee, waar !lOgduizenden zo geen
tienduizenden tonnen rrosterdgas als een tijdl:an op ontploffing liggen
te wachten. I'1osterd-gas uit de tweede wereld-oorlog- door o.a. Duitsland gena.a.kt
en door Engeland gatakshalve in de Noordzee gekiepert. Nederland haalt het eruit
en stuurt Duitsland en Engeland een rekening. :ce een rna.clkte het, de ander srreet het

in de Noordzee. Voordat we een steeds grotere nieuwere wa:r;:envoorradenaanleggen,
wordt het tijd, dat we eerst de oude troep opruirren.

Fen'if;.goedevuilverbrandings-oven, die die cheni.sche rotzooi werkelijk schOOI'lIPaakt,

en niet als een tweede-hands potkacheltje l1Og"rreer vuiligheid als gas de lucht
insmijt.
Prof. Dr. Ruding heeft geze;rd: Nederland is geen eiland. wij van de Grote Alliance
Partij lijst 23 zeggen : NEDERLANDIS GEENEilANDMAARZEERBESLIS'TGEEN
SUIKERPaI',die afwisselend door buitenlandse wa:t;::enfabrikantenen l:eurs-s};€CUlanten

van zUrich tot Wallstreet kan worden leeg-geplunderd.
:ce re;Jering wil grote 1x)erderijen, waardoor duizenden kleine 1:x:lerenvan hun land

worden verdreven en aan de rand van de grote steden werkeloos honger kUnnen Ii jden,
en de stedelil'lg, alsdie l'lOg"een stuiver zou l::ezitten, horrronen--vlees meet eten
wij vinden de kleine 1::oer,gezondekoeien, gezond vlees en gezonde rrelk
l::elangrijker, dan al die econanisch "verantwoorde" chemische rotzooi van minister
Braks. wij van de Grote Alliance partij lijst 23 zoeken het niet in quantiteit,
maar in kwaliteit. En reken maar dat buitenlandse 1:edrijven naar Nederland karen

Er zijn dan in ens welvarend Nederland niet alleen 14. MIILIOENkoopkrachtige
rrensen op een kluitje, maar nederland is tovendien een gezond en veilig land.
Lid van de NAVO??want de financiEUe wereld wil graag een nieuwe euror;eesche oorlog-?
Wij zijner l:elazerd an te gaan vechten! :ce Arrerikanen hebJ:en mer alSO (VIJFTIG)
jaar een le;;erl::asis, hebJ:en mer in de loop der jaren 7 (ZEVEN)voetl::alvelden
volgestouwd net waj;:el1.S.En Jan Il'O:1aalde uitkeringstrekker de bijstandrroeder maar
l::ezuinigen, Die waj;:el1.Sen het gedoe van de financiele wereld hebJ:en in Nederland
de werkeloosheid veroorzaakt. Die Arrerikanen krijgen wij net geen stok Nederland
near uit. rank zij Looters en die 150 karrerleden kunnen.de Arrerikanen de rreest
rotte wa]:entuig opslaan 1'lat zij willen en wij maar l::etalen, zander dat de



d:lerlandse re;Jering enig ZSJgenschap heeft. Wij van de Grote Alliance Partij

lijst 23 hebl:en een ander idee. r:e arrerikanen een l::asis, dan de russen ook een basis.
Op die zeven door de arrerikanen net \~J;et1S volgestouwde voetbal ve1.den, 1:x:>uwen

\Ye ~ verdiep:l.ng bovenop, hebl::ende russen ook z.evenwar::en-opslagplaatsen.
Hoevenwe met in Oost-Duitsland een sti.nkend-duur spionnage-syst..ean neer te zetten
ne:ren we een bus-kaartje, kunnen we zien of het door de NAva opzette1ijk
gescha:r:envijand-1:ee1d van de Russeh en andere baarlijke duiveJ.s inderdaad klopt

Wanneergeneraa1s wederan een zinloze oorlog willen voeren, laat ze dat dan
near in zUrich of in Wa1lstreet of Moskoudoen, wij repareren de slachtoffers
van a1 die zinloze oorlogen. we1. ~ grote jongens naken.de war;ens, de grote
jongens verdi.enen er aan, laat ze er dan ZELFmee ve::ht:en ook • Zullen wij
gewoneburgers rreevechten? wij zijn er IreSjogge! NEDERLAND doet aan dat
stame zinloze gedoe niet rreer nee! !! Wij zijn net te verstandig hiervoor.
~ ~ing Lubters wil in haar onverstand dat de bijstands-rroeder, die amt=erhaar
huur kan betalen i.nventie£ is. ~ ~ing Looters wil, dat een werkeloze, die geen
schoenen aan zijn l:eral kan ko:r:enlIi.nventiefll is.

wij van de Grote Alliance partij lijst 23 zien het anders.
WanneerProf. Dr. Arie van der Zwanbij Vrocmen Dreesmaneen top-functie krijgt
handje-klap ~lt net de erkende vakbonden en 3000 (DRIEDUIZEND)wan op de
k.eiien wil gooiien z.eggenwij Professor Arie van der Z'wan,je hebt een wereld-zaak
achter je staan, ondanks ondanks dat je proffessor l:ent, ondanks dat je ex-carrmunist
l:::entondanks dat je lid van de partij van de Arl:eid l:ent, toon eens dat JIJ net
aIle aanwerige rrogelijkhaien, kapitaal, geroti veerde arl:::eider en boekenkennis
toon nu eens dat je ook gezond verstand rnaatschap¢ijk gevoe1 hebt enInventie£ l:::ent.

Wanneerde P.T.T. een winst rnaakt van 100MILLIOENgulden z.eggenwij de
grote Alliance Partij lijst 23 niks geen duizenden rrensen op de keiien,
niks geen loonsverlaglngen, wordt jij net als socialist Prof Arie van der zwan
ze1f eens i.nventie£ en l:egin ze1f een meuw handeltje.
Pedrijven sluiten, rrensen antslaan is geen kunst , dat heeft Looters net

die 150 ja-knikkende karrerle:len a1 zeven jaar gedaan.
Op1x>uwendoet de Grote AJ.liance partij lijst 23


