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Kees van Pelt ‘running mate’ IJzeren Ria
Voormalig Hoogvliets
deelraadsvoorzitter
Kees van Pelt gaat de
Rotterdamse gemeen
teraadsverkiezingen
in als ‘Running Mate’
van lijsttrekker Ria de
Sutter-Besters. Ook
Annie Ras en Hennie
Verberne uit Hoogvliet
zich kandidaat gesteld
voor de Seniorenpartij
Rotterdam.
Door Joop van der Hor
HOOGVLIET - Anton de Man,

oprichter
en
secretaris
van de SR ziet in De Sutter, oud-burgemeester van
Rozenburg, een eerlijke
en deskundige voorvrouw
en toekomstig wethouder
die, zoals hij zelf zegt; ‘alle
hoofdwegen, zijstraten en
wandelgangen van de Rotterdamse politiek op haar
duimpje kent’. De voor haar
inzet als vrijwilliger koninklijk onderscheiden Annie Ras (82) is uitgegroeid
tot een bekende persoonlijkheid binnen Hoogvliet en ver
daarbuiten. De in Hoogvliet
wonende Hennie Verberne
is enkele jaren geleden uitgeroepen tot ‘Charloiser
van het jaar’ en heeft een
beddenzaak in Zuidwijk.
Eerder was Verberne actief
voor de Socialistische Partij die hem de overstap en
verkiesbare 6e plaats op de

lijst van de Seniorenpartij
Rotterdam van harte gunt.
Oprichter Anton de Man is
oud voorzitter van de nog
steeds in o.a. Nieuwegein
en Dordrecht actieve Verenigde Senioren Partij en is
16 jaar lang fractievoorzitter
van D66 geweest. Hij stelt
zichzelf tevreden met een
plek rond de tiende plaats.
Halverwege de jaren ’60
van de vorige eeuw werd
hij gevraagd voor het hoofdbestuur van de Europese

‘ZIJN ERVARING GAAT
DE SENIORENPARTIJ
EN IEDEREEN DIE EROP
STEMT ZEKER HELPEN’
Beweging. Samen met zijn
medestanders kreeg hij het
voor elkaar dat er in het Europese Verdrag van Maastricht een hele pagina over
ouderen werd opgenomen.
De Man: ‘Ria de Sutter en ik
kennen elkaar al vele jaren.
Ik heb dan ook volledig vertrouwen in haar kwaliteiten. Het bestuur heeft twee
weken geleden een moreel
appèl op haar gedaan om
zich voor de Rotterdamse
ouderen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen
kandidaat te stellen en in
te zetten. Zij kent de klappen van de zweep. Ria is
een vrouw die bij al haar
vriendelijkheid
keihard
aan haar eigen verkiezingsprogramma en standpunt
blijft trekken. Ze wordt door

Een deel van de Seniorenpartij Rotterdam. V.l.n.r.: Hennie Verberne, Annie Ras, Ria de Sutter, Kees van Pelt, Anton de Man.
Foto: Seniorenpartij Rotterdam

de kiezers niet voor niets
liefkozend ‘IJzeren Ria’ genoemd’, aldus De Man die
buitengewoon tevreden is
met het toetreden en het beslaan van de 2e plek op de
kieslijst door oud deelraadsvoorzitter Kees van Pelt.

‘Van Pelt is een bekwaam en
vooral zeer integer mens en
politicus. Zijn ervaring van
8 jaar voorzitterschap gaat
de Seniorenpartij en iedereen die daarop zijn of haar
stem uit gaat brengen zeer
zeker helpen!’

Opbouwend
Ria de Sutter-Besters is eveneens uitermate tevreden
met IBP’er Van Pelt als haar ‘Running Mate’. ‘Ik ben heel
blij met Kees van Pelt naast mij. Samen met ondermeer
Annie Ras en Hennie Verberne gaan we ervoor!’, zegt
De Sutter die strijdvaardig eraan toevoegt; ‘wij zijn van
de opbouw, niet van de afbraak!’

(advertorial)

VARIFOCALE GLAZEN

BETAALBAAR VOOR IEDEREEN
BIJ SPECSAVERS HOOGVLIET

Van dichtbij goed kunnen zien, is voor veel brildragers niet altijd vanzelfsprekend. Een varifocale bril
is dan de oplossing, waarbij u scherp zicht heeft voor veraf én dichtbij. Over varifocale glazen bestaan
echter nog een aantal misverstanden. Veel mensen denken namelijk dat deze glazen duur zijn.
Het tegendeel is waar, bij Specsavers zijn varifocale glazen betaalbaar voor iedereen.
Dankzij de vakkundig geslepen
glazen, voelt kijken met een
varifocale bril veel natuurlijker. Bij
aankoop van een montuur vanaf
€79 zijn varifocale glazen gratis.
Zelfs voor een prisma of cilinder en
ook sterkte worden er geen extra
kosten gerekend. Bij Specsavers

BIJ AANKOOP VAN EEN MONTUUR VANAF
€79 ZIJN VARIFOCALE GLAZEN GRATIS

zijn hoge kwaliteit varifocale
glazen bereikbaar voor iedereen.
Dit komt omdat meer dan 1.600
Specsavers-winkels over de hele
wereld gezamenlijk rechtstreeks

inkopen bij de fabrikanten, zonder
tussenkomst van groothandel. Een
korting die wij doorberekenen
aan onze klanten. Op deze manier
garandeert Specsavers lage prijzen,
maar profiteren klanten toch van
de hoogste kwaliteit monturen
en glazen.

VRAAG HET DE OPTICIEN…
COMPLETE MERKBRIL
Veel mensen wachten onnodig lang
met het overstappen op een varifocale
bril. Bijvoorbeeld omdat zij bang zijn
voor mogelijke klachten of ze denken
dat ze het nog wel zonder kunnen
stellen. De gediplomeerde opticiens
van Specsavers vertellen u er alles
over.

Marleen Tegelaar
Optometrist
Specsavers Hoogvliet

Vanaf welke leeftijd is een varifocale
bril iets voor mij?
De ervaring leert dat van dichtbij kunnen
zien, steeds lastiger wordt voor mensen
tussen 40 en 70 jaar. Een herkenbare
klacht is dat een tekst steeds verder weg
gehouden moet worden om goed te

kunnen lezen. Een varifocale bril kan
hierbij uitkomst bieden. Graag ontvangen
wij u voor een uitgebreid Specsaversoogonderzoek door een van onze
gediplomeerde opticiens. Zij kunnen u
adviseren over de beste oplossing voor
uw ogen.
Welke bijwerkingen kan ik krijgen?
Wie overstapt op varifocale glazen zal
daar even aan moeten wennen. De ogen
kunnen daardoor vermoeid aanvoelen.
Ook bij traplopen is het soms even
wennen. De klachten vallen gelukkig vaak
erg mee. Het wennen aan de nieuwe
glazen duurt slechts enkele dagen.

nu

€169

GRATIS STANDAARD
ENKELVOUDIGE GLAZEN

In januari krijgt u nog meer voordeel want alle merkmonturen tot
€169 zijn slechts €99 inclusief standaard enkelvoudige glazen!

WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!
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