


Met ruim 12.000 aangesloten jongeren van 12 tot 28 jaar
vormen de SGP jongeren de grootste politieke
jongerenorganisatie van Nederland met 40 plaatselijke
afdelingen. Er mag gepaste trots zijn dat er zo’n
studievereniging is in onze gemeente. In de afgelopen 25
jaar hebben jullie je betrokkenheid getoond bij de politiek
en zijn er vele interessante avonden geweest. Ook werden
er leerzame excursies georganiseerd. Zeker ook de
debatavonden bij de gemeentelijke verkiezingen waar alle
politieke partijen bij betrokken waren, zijn altijd een groot
succes. Wij zijn jullie hiervoor zeer erkentelijk.

Als bestuur vinden wij het een goede zaak dat jongeren
worden betrokken bij de politiek. Wij  hopen dat er vanuit
de jongeren een doorgroei mag zijn om de verantwoorde-
lijkheid te nemen en om zitting te nemen in bijvoorbeeld
het bestuur van de kiesvereniging of zelfs de stap te
maken naar steunfractie, raadslid of wethouder. 

Vrienden, onze vurige wens en bede is dat het werk van de
studievereniging en de betrokkenheid van zo vele
jongeren bij de SGP niet een doel op zich is. Maar dat het
vooral een geloofsovertuiging is en de liefde tot Gods

Bestuur,  beste vrienden van de SGP studievereniging
Husaï, Namens het bestuur van de SGP kiesvereniging
van de gemeente Goedereede willen wij het bestuur en
haar leden hartelijk feliciteren met het 25 jarig
jubileum. 

Woord om zo als jongeren je te mogen verdiepen in de
vele vraagstukken op politiek terrein en dat hierbij de
Bijbel gebruikt mag worden als kompas. Het is de Heere
geweest Die jullie als bestuur met alle andere bestuurleden
die in het verleden hun krachten mochten geven, de
gezondheid, eensgezindheid, de wijsheid en de liefde heeft
gegeven om dit werk te mogen en te kunnen doen.

Wij zien het. Besturen wisselen in 25 jaar. Het ene
bestuurslid komt en de andere gaat. Maar één ding is
zeker: Besturen kunnen wisselen maar  Gods Woord blijft
en houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed
wijken. Als wij dan allen persoonlijk maar ook als bestuur
van de Studievereniging biddend  Gods Woord  mogen
gebruiken  bij alles wat wij doen, ook binnen de politiek,
dan zal de Heere zelf Zijn zegen er aan komen te
verbinden.

Vanuit de kiesvereniging wensen wij u allen veel wijsheid
en eensgezindheid maar bovenal  Gods onmisbare zegen
toe in de arbeid die jullie mogen verrichten binnen de SGP
voor onze jongeren.

K. Soeteman, voorzitter a.i.
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Met dank aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd
voor deze speciale jubileumuitgave in het kader van het
25-jarig jubileum van de SGP-Jongeren in Goedereede.
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Redactioneel

Het is reeds vermeld in het vorige Infobulletin en
het zal u zeker niet ontgaan zijn: SGP-jongeren
Goedereede bestaat 25 jaar. Een lustrum dus. Dit
geeft reden tot enerzijds terugblikken en
anderzijds vooruitzien. In deze speciale uitgave
zal dan ook ruimschoots worden teruggeblikt op
de achterliggende jaren. Terugblikken op wat men
zoal heeft meegemaakt tijdens de activiteiten en
bijeenkomsten, maar ook zullen anekdotes
passeren van gebeurtenissen die zich meer achter
de schermen hebben voorgedaan, maar zeker het
vermelden waard zijn. Enfin, het is uiteraard niet
de bedoeling dat in deze Introductie de inhoud
van deze jubileumuitgave ‘verklapt’ wordt, maar
de spanning zal bewaard worden voor de
volgende bladzijden!

Uiteraard mag ik mij –en tevens de andere leden van
het huidige bestuur– gelukkig prijzen het 25-jarige
bestaan van SGP-jongeren Goedereede te mogen
berichten. Op voorhand moet ik echter stellen dat dit
lustrum niet op het conto van het huidige casu quo de
voormalige besturen te schrijven is, maar dat dit de
goedheid van de Getrouwe is. Daarnaast kent SGP-
jongeren natuurlijk een trouwe achterban die dit
lustrum mede heeft doen realiseren. Dank voor deze
trouwheid.

Allereerst geldt dit gedenkjaar als moment van over-
denken van de achterliggende periode. In het kader
hiervan zijn in deze uitgaven anekdotes verzameld en
interviews afgenomen bij voormalig bestuursleden en
zijn –als rode draad door deze uitgave– middels een
tijdlijn de belangrijkste gebeurtenissen vermeld,
steeds voorzien van toelichtingen. 

Naast terugblikken op de achterliggende periode is
het uiteraard belangrijk een visie te hebben voor de
toekomst. Immers: gouverner c’est prévoir (regeren is
vooruitzien)! 

Het bestuur van SGP-jongeren Goedereede
probeert hierbij vanuit de kennis en ervaringen uit
het verleden haar toekomstvisie te ontwikkelen. Dit
betekent richting kiezen op basis van de ervaring die
binnen de SGP-jongeren Goedereede is opgedaan
in de achterliggende 25 jaar en zodoende het
verleden te koppelen aan de toekomst. 

Hierbij is overigens op te merken dat ontwikkelingen
vandaag de dag steeds sneller elkaar opvolgen en
dat de impact van ontwikkelingen (ook op SGP-
jongeren Goedereede) meer dan eens groter is dan
25 jaar geleden. In deze bijlage zal niet uitgebreid
stilstaan bij de visie voor de toekomst, dit neemt
echter niet weg dat de lijnen –zowel expliciet naar
buiten tredend als achter de schermen– worden
uitgezet!

Naast bovenstaande is deze jubileumuitgave
voorzien van verschillende bijdragen, waaronder een
bijdrage van de burgemeester van Goedereede, mw.
Van de Velde.

Veel dank zijn we verschuldigd aan onze
adverteerders die deze uitgave mogelijk maakten.
De afgelopen 25 jaar zijn ook digitaal verwerkt met
veel foto- en filmmateriaal. De CD-rom is het
bekijken waard.

Al met al wordt u een uitgave gepresenteerd, die
boeiend is om te lezen. Veel leesplezier toegewenst. 

Een vriendelijke groet,
namens het bestuur van SGP Jongeren Goedereede

Matthias Stout 
bestuurslid & redactielid SGP Infobulletin
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Op het eerste gezicht ligt het niet zo voor de hand om een
studievereniging van SGP-jongeren met de naam Husaï te
sieren, vooral omdat de drager van deze naam, die we
voornamelijk in 2 Samuël 15-17 vinden, waarschijnlijk
niet zo jong meer was. Husaï, die bekend staat als de
Archiet, daar hij afkomstig is uit Erech, een van de vier
steden van het oude Babylon. Hij behoorde dus niet tot het
aloude bondsvolk en kon zich niet beroemen Abraham tot
zijn vader te hebben. Nochtans is hij door de Heere
gebruikt om in een van de moeilijkste peridodes van het
leven van David, Gods uitverkoren koning van Zijn volk
Israël, deze tot een bijzondere hulp, steun en zelfs een
redder te zijn.

Husaï, uit de Heilige Schrift leren wij hem kennen als een
schrander man, wijs en daarbij ook uiterst voorzichtig en van
een onkreukbare trouw aan zijn vriend David, zelfs toen deze
op de vlucht was voor de wraakzucht van zijn eigen zoon.
Wanneer we Husaï's naam in de Bijbel vinden, beleeft David
wel de allermoeilijkste periode van zijn bewogen leven. De
stad die de Heere uit alle steden verkoren had en zelfs het land
der vaderen te moeten ontvluchten om het vege lijf te redden
en dat om aan de moordplannen te ontkomen van hem die uit
zijn lenden was voortgekomen: u, jij en ik zal dit
waarschijnlijk niet zijn overkomen en ook zullen we het niet
meemaken, hoe oud we ook mogen worden. Het spreekwoord
zegt, dat men in de nood zijn vrienden leert kennen. Nu dit
was met betrekking tot de vriendschap tussen de koning David
en Husaï zeker het geval. Uit 2 Samuël 15 vers 32 weten we
dat hij de wenende David tegemoet kwam met een gescheurd
kleed en aarde op zijn hoofd, tekenen van diepe smart en
rouw. Niet slechts was hij David achterna gereisd om hem te
troosten, doch hij had alles achter zich gelaten om zich als een
vluchteling in het gevolg van zijn verdreven koning te voegen.
Hiermede betoonde hij, zijn eigen leven niet te achten en
liever met zijn vriend smaadheid en verdrukking te ondergaan
dan een zekere toekomst te hebben.

Niet slechts gaf hij alles op voor de vriendschap van Gods
uitverkorene, maar ook was hij op David's verzoek direct
bereid om terug te gaan naar Jeruzalem. U en jij verstaat, dat
dit niet zonder gevaar was, ja, dat hij hiermede zelfs zijn eigen
leven in de waagschaal stelde door aan de dringende vraag van
de koning gehoor te geven. Wanneer we op dit moment de 
toepassing op onszelf maken, dringt zich de vraag aan u, jou
en mij op wat de vriendschap met hen die de Heere vrezen ons
waard is.

Husaï zowel als Mozes zijn voor ons een beschamend
voorbeeld als er van de laatste in de Schrift vermeld staat, dat
hij verkoos om liever met het volk van God kwalijk gehandeld
te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben
(Hebr. 11 vs. 25). Het vers erop vermeldt ons, wat zijn oogmerk 
hiertoe was, daar hij de versmaadheid van Christus meerdere
rijkdom achtte te zijn dan de schatten in Egypte. Welk een les
voor jou en mij, ja voor ons allen!

Terug naar onze tekstgeschiedenis: Husaï gaat, schijnbaar
onbeschermd en kwetsbaar, daar een ieder in Jeruzalem weet
hoe hij aan David, die nu koning af was, verknocht was. Zijn
leven van nul en gener waarde achtende, begeeft hij zich
terstond naar het paleis waar Absalom omringd van zijn
aanbidders zich bevindt en troont en hij voegt zich in hun
gevolg als hij luide roept: de koning leve! de koning leve!
Smalend reageert de nieuwbakken koning als hij hem
argwanend vraagt: Is dit uw weldadigheid aan uw vriend?
Waarom zijt gij niet met uw vriend getogen? (2 Sam. 16 vers
17). Wellicht dat u en jij moeite hebben met het antwoord dat
hij aan Absalom geeft; is dit niet schijnheilig? Kan, ja mag dit
wel? Mijn jonge lezer: het is nood en nood breekt wetten. Heeft
Jezus de Zijnen niet geboden oprecht als de duiven, maar ook
zo listig als de slangen te zijn? (Matth. 10 vers 16). Daar komt
bij dat Husaï zich als een schaap in het midden van de wolven
bevindt en hierin niet in eigen kracht spreekt of handelt, maar in
de kracht Gods, die in onze zwakheid volbracht wordt.

U en jij mag er vast van overtuigd zijn dat het de Heere is, Die
Absalom en zijn gevolg ervan overtuigt, dat de raad van Husaï
beter is dan die van Achitofel, wiens advies in die dagen gold,
alsof men naar Gods woord had gevraagd (2 Sam. 16 vers 23).
Het einde van Achitofel is ons niet onbekend. 
Verschrikkelijk om zo voor de rechterstoel van de Allerhoogste
te moeten verschijnen. Het levenseinde van Husaï staat niet
vermeld in de Heilige Schrift, echter wel mogen we uit deze
geschiedenis de conclusie trekken, dat deze vriend in de nood
door God beloond is met een eeuwige zegen. Niet uit
verdienste, maar uit genade om wille van de grote Davidszoon,
Jezus Christus, Die voor al de Zijnen de schande heeft veracht
en het kruis, waaraan Hij de schuld van Gods kinderen heeft
verzoend, heeft gedragen. 

Zingt het reeds in u en in jou: Ik ben een vriend, ik ben een
metgezel, van allen die Uw Naam ootmoedig vrezen?
(Psalm 119 vers 32 berijmd).

Husaï, Davids vriend
OOOOvvvveeeerrrrddddeeeennnnkkkkiiiinnnngggg    oooovvvveeeerrrr    2222    SSSSaaaammmmuuuuëëëëllll    11115555----11117777
ddddssss....    CCCC....    OOOOoooorrrrsssscccchhhhooootttt
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Kwaliteit, service en hygiëne voldoen bij Plaza ’t Hoekje natuurlijk aan
de hoogste eisen. De vele keuze mogelijkheden aan kwaliteit producten
tegen uiterst vriendelijke prijzen zorgen ervoor dat jong en oud zich
helemaal bij ons thuis voelt.

Bij ons kunt u terecht voor een complete lunch tot aan een compleet
menu. De prijzen zijn ook vriendelijk varierend van € 3,00 tot € 12,50
kunt  u al een complete maaltijd samenstellen.

Om onze producten af te halen kunt u beter vooraf bellen! Wij hebben
binnen plaats voor 50 personen en een buitenterras van 50 zitplaatsen.

U vind ons net buiten het centrum van Ouddorp bij knooppunt 57 van de
fietsroute. Openingstijden zijn: Dinsdag t/m Zaterdag van 9.00 uur tot
24.00 uur. (in het zomerseizoen ook op maandag geopend) 

Plaza 't Hoekje
Fam. Bezuijen
Stationsweg 1
3253 AP  Ouddorp
Tel. 0187-681577 

www.cafetariathoekje.nl
E-mail: info@cafetariathoekje.nl

Oplaadpunt voor electrische fietsen



Op 1 april 1986 werd de studievereniging HUSAÏ opgericht
Husaï was als bijbels figuur de raadgever van koning David. 

Doel van de vereniging is het bestuderen van de
beginselen van de SGP.

Daarnaast werden commissies ingesteld die de plaatselijke SGP-
fractie zou adviseren over politieke vraagstukken.

De eerste aanzet tot het oprichten van
een studievereniging werd gegeven
door het bestuur van de SGP
Kiesvereniging ‘God, Nederland en
Oranje’ te Ouddorp. In de eerste
bijeenkomst op 14 januari 1986,  werd
al direct een bestuur gekozen.
A. vd Wende werd voorzitter, terwijl
A.T.W. de Mik als secretaris werd
aangewezen. Andere leden waren:
A.Visker (penningmeester), Joh.
Klepper (algemeen adjunkt) en
algemene bestuursleden: D. Grinwis, 
J. Moerkerk en K. van Heest.

Als eerste wapenfeit staat op de agenda
het werven van leden. Zowel in Ouddorp
en in Stellendam zal dat gedaan worden
via de aanwezige jeugdverenigingen.
Voor Goedereede ligt dat lastiger, aldus
van Heest. Veel leden/leiding
sympathiseren namelijk met de RPF.
Over de naam wordt op deze 14e januari
in 1986 ook gesproken. De voorzitter
doet de suggestie: 'Vreest God, eert de
koning'. Dhr. J. Moerkerk ziet meer in de
naam 'Husaï', zijnde de raadgever van de
koning David. Het uiteindelijke besluit
zal op de ledenvergadering van 8 oktober
worden genomen.

vergaderingen vrouwen welkom zijn.
De ledenvergaderingen waren alleen
voor de leden bedoeld. Deze lijn vloeit
voort uit de landelijk richtlijnen van de
LVSGS, die bepaald namelijk dat alleen
mannelijke personen lid kunnen zijn
van een studievereniging. Ook een
rooster van aftreden wordt opgesteld.
Daarbij wordt aangetekend in de
notulen dat de heer Joh. Klepper zich
niet meer beschikbaar zal stellen in
verband met een mogelijk wethou-
derschap voor de SGP in de gemeente
Goedereede. Vergaderingen van het
bestuur zouden bij voorkeur bij
bestuursleden thuis gehouden worden,
zodat er geen onnodige kosten voor
zaalhuur zou zijn.

Oprichting
Op de oprichtingsvergadering op 1 april
zijn ongeveer 40 personen aanwezig, zo
vermelden de notulen, waaronder een
tweetal gastsprekers, n.l. de heren van
Heukolom en Pasterkamp. Bij de ope-
ning spreekt voorzitter A. v.d. Wende
over Psalm 119:1-16 met als kern:
‘Waarmee zal de jongeling zijn pad
zuiver houden’. Daarna zet het bestuur
uiteen wat het doel is van deze avond.

Waarom zou je aan politiek doen?
De heer van Heukolom gaat in op het thema, ‘waarom zou je aan politiek doen’ en ‘waarom lid worden van
een studievereniging’. Pasterkamp gaat deze avond in op de komende Tweede Kamerverkiezingen en een
toelichting op de moeite die het Hoofdbestuur doet om aan de ene kant de ‘behoudende ouderen’ te
behouden en aan de andere kant het voor jongeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zonder dat de partij
haar identiteit verliest. Ook worden de aanwezigen uitgenodigd voor de SGP-jongerendag in Rotterdam
waar het thema: ‘Onze vrijheid bedreigd’, zal worden behandeld. Na hun woorden bood de voorzitter de
sprekers een presentje aan. Deze gaven het echter direct terug aan de vereniging, onder de mededeling dat
een beginnende vereniging dergelijke giften beter in eigen zak kon houden. Er zouden nog kosten genoeg
komen. Op deze eerste bijeenkomst melden zich 35 leden aan. Zo was de oprichting een feit.

1986 1987

Uitnodigingen
Op 11 maart 1986 worden de nadere
stappen besproken die de vereniging in
oprichting zal zetten. Ieder bestuurlid
krijgt een 10-tal uitnodigingen om
geïnteresseerde jongeren uit te nodigen
voor de oprichtingsvergadering van 1
april 1986.

Contributie
De contributie wordt voorlopig gesteld
op 15 gulden. Besloten wordt ook om
niet te collecteren op de diverse verga-
deringen. Voor de verdere publiciteit
wordt besloten om een persbericht en
advertentie te sturen naar het Eilanden
Nieuws, terwijl een ander bestuurslid zal
proberen een stukje in de kerkbladen van
de Gereformeerde Gemeente van
Ouddorp en Dirksland te krijgen. Enig
voorwerk was er verricht voor de
sprekers op die avond. De heren G.R.J.
van Heukelom, 2e voorzitter van het
landelijke verband van SGP studie-
verenigingen (LVSGS), en de heer 
R. Pasterkamp van het partijbureau van
de SGP zouden willen komen.

Thuis vergaderen
Benadrukt wordt dat op de openbare
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1988

UIT DE NOTULEN:
Op de bestuursvergadering van 12
september 1986 worden een drietal
bijeenkomsten voorbereid. Verder wordt
er gesproken over het instellen van
commissies die bepaalde zaken kan
onderzoeken. Onderwerpen als de
‘Centrale Antenne Inrichting’ (CAI) en
‘ongeklede recreatie’ worden voorgesteld.
Verder wordt besloten om als vereniging
een abonnement te nemen op de bladen:
‘de Banier’, ‘Ons Contact’ en ‘Zicht’.

Huishoudelijk Reglement
Het LVSGS heeft het huishoudelijk regle-
ment van de vereniging goedgekeurd, zo
wordt op de bestuursvergadering van 7
april 1987 meegedeeld. Het reglement
wordt verzonden aan de kiesverenigingen
in Goedereede (Ouddorp en Goedereede)
en te Stellendam. Bestuursleden zullen
ook de landelijke vergadering van het
LVSGS bezoeken. De penningmeester
doet een rooskleurig verslag van de
financiën, ondanks dat diverse leden hun
contributie nog moeten betalen. Diverse
bestuursleden zullen zich gaan inspannen
om ook de laatste contributiegelden te
innen. De eerste jaarvergadering wordt
vastgesteld op 29 april 1987. Ook wordt
besloten om in de periode mei t/m
september geen vergaderingen te houden.
Verder wordt aangegeven dat het handiger
is om e.e.a. te ‘stroomlijnen’, door aan het
begin van het seizoen de onderwerpen op
een rijtje te hebben. We lezen ook in de
notulen dat er van de openbare verga-
deringen geen notulen wordt gemaakt.
Een kort verslag werd voldoende geacht.
Dat geeft direct aan waarom we van de
bijeenkomsten op 7 november en 9
december 1986 geen informatie vinden.

Commissie ad hoc
De notulen melden dat op de jaarver-
gadering van 29 april 1987  het 'werkstuk
van de commissie ad hoc ‘naaktrecreatie’
werd aangeboden aan de leden'. De leden
stellen het op prijs dat een dergelijk stuk
nader besproken/toegelicht wordt aan de
leden.  Dhr. K. Kasteleijn, lid van de
gemeenteraad Goedereede voor de SGP,
hield een lezing over ‘de Centrale
Antenne Inrichting systeem in het

algemeen en die in de gemeente
Goedereede in het bijzonder’. Om dit
nader uit te werken werd een commissie
ad hoc benoemd uit de leden Human,
Lokker en Vijfhuize. Ze krijgen de
opdracht mee om een nadere bestudering
te doen van het centrale antenne systeem
in de gemeente Goedereede

Gemeente politiek
In de planning die op de bestuursverga-
dering van 14 september 1987 wordt
besproken, zien we voor het eerst dat de
gemeentelijke fractievergadering van de
SGP bezocht gaat worden, alsmede de
raadsvergadering. Op 2 november zal dan,
onder leiding van de heer Vogelaar (secr.
Gemeente Goedereede) e.e.a. nader
worden besproken. Op 8 december wordt
de heer J. Klepper uitgenodigd om de
algemene beschouwingen toe te lichten.
Verder staan er nog een 5-tal bijeen-
komsten gepland voor de tweede helft van
het seizoen. Ook komt ter sprake dat de
studievereniging te Dirksland is opge-
heven. Mogelijk zijn er leden van die
vereniging die lid willen worden in
Goedereede.
In de notulen van de bestuursvergadering
lezen we dat een 20-tal leden hun
contributie nog niet hadden betaald. Ook
nu weer gaan de bestuursleden op pad om
de contributie te innen. Verder wordt
gewezen op de consequenties van de
nieuwe statuten van het LVSGS, dat een
studievereniging pas lid kan zijn van het
LVSGS als al haar bestuursleden lid zijn
van de SGP. Ook werd, op voorstel van de
penningmeester A. Visker, besloten dat er
op iedere openbare vergadering
gecollecteerd wordt. 

In de eerste jaren worden door de leden diverse studies verricht rondom
onderwerpen die van belang zijn voor de SGP-fractie. Zo wordt een advies
geschreven hoe de SGP in Goedereede moet om gaan met de Centrale
Antenne Installatie en de daaruit voortvloeiende problematiek. Ook wordt een
commissie ad hoc ingesteld die de winkelsluitingswet 1976 nader gaat
bestuderen en dan met name waar het gaat over de zondagsopening van
winkels.

STUDIEVERENIGING
HUSAÏ

Op de ledenvergadering van 8
oktober 1996 werden diverse
huishoudelijke zaken vastgesteld. Zo
werd met 10 stemmen voor en 4
tegen besloten dat de naam van de
vereniging: ‘studievereniging Husaï‘
zou worden.

Tevens werd besloten om de
contributie, integenstelling tot het
voorstel van het bestuur, niet op 15
maar op 20 gulden per jaar te zetten.
Er werd een commissie ingesteld om
een nader onderzoek te doen omtrent
‘de mogelijke opstelling der SGP
fractie der gemeente Goedereede m.b.t.
ongeklede recreatie’.

De commissieleden werden:  M.
Vijfhuize, T. de Jong en A.T.W. de
Mik. Op deze vergadering neemt de
heer Joh. Klepper afscheid van het
bestuur i.v.m. het wethoudersschap. De
heer A.J. Meijer werd gekozen als
nieuw bestuurslid.
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'Een actieve jongerenafdeling van
een politieke partij is heel belangrijk'

Beste mensen, 
Uiteraard wil ik jullie als vereniging van harte feliciteren met dit 25-jarig jubileum. Ik heb jullie leren kennen als
een enthousiaste vereniging met een groot aantal leden en vele activiteiten. Eén van de hoogtepunten vind ik altijd
weer de dag dat jullie met de schoolkinderen van groep 8 naar het gemeentehuis komen en hun wegwijs maken in
wat nu eigenlijk het besturen van een gemeente allemaal inhoudt, wat de taak is van de burgemeester en hoe de
gemeenteraad werkt. Het is altijd mooi om te zien en te horen hoeveel creativiteit er dan door de kinderen wordt
getoond en met hoeveel plezier zij ook zelf deze dagen ervaren. 

Ook kom ik jullie vaak tegen op de vele evenementen die onze gemeente rijk is, met de in SGP kleuren geschilderde
caravan op pad, ter ondersteuning aan de kiesvereniging en van de visie van de SGP. Een mooie manier om de
drempel te slechten tussen in eerste plaats onze inwoners , maar zeker ook velen van buiten onze gemeente en jullie
partij. Daarnaast weet ik dat jullie ook een aantal discussie-avonden organiseren over actuele onderwerpen.
Een actieve jongerenafdeling van een politieke partij is heel belangrijk. Het is van groot belang dat jonge mensen al
vroeg in aanraking komen met politieke partijen, zij zijn immers de bestuurders van de toekomst.

Ik denk dat jullie daar een grote
bijdrage aan leveren en wil jullie
heel veel succes wensen met al jullie
verdere activiteiten.
Vriendelijke groeten, 

Ger van de Velde-de Wilde
Burgemeester



In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 1990, wordt
besloten om een forumdiscussie te organiseren tussen alle
partijen in de raad. De heer  A. v.d. Wende wordt verzocht dit te
leiden. Verder wordt door het bestuur voorgesteld adviserend
te zijn bij de folder voor de gemeenteraadsverkiezingen en de
nadruk bij de beide kiesverenigingen te leggen om de ingezette
lijn van 1986, namelijk verjonging van de fractie door te zetten.

1989

Notulenboek
Het is in de notulen duidelijk, dat in
deze tijd de computer langzamerhand
wordt ingevoerd. Vanaf nu 8 september
1988 worden de notulen, op een enkele
keer na, geprint op A4 en ingeplakt in
het notulenboek. Dat zal ongetwijfeld
de verdienste zijn geweest van de heer
M. Vijfhuize, die op deze vergadering
tot secretaris wordt gekozen. A.T.W. de
Mik wordt voorzitter en C. Keijzer mag
de financiën gaan beheren. Ook wordt
besloten om de manier van vergaderen
aan te passen. Eerst zal er een besloten
vergadering worden belegd waarin het
onderwerp wordt behandeld. Daarna zal
er een spreker worden uitgenodigd die
dieper op het onderwerp zal ingaan.
Onderwerpen die mogelijk dit jaar
behandeld kunnen worden zijn dan:
Informatica, de EEG, problematiek
Israel en Milieu. Nieuw in de notulen is,
dat er een tijdsaanduiding bij de sluiting
van de bestuursvergaderingen wordt
aangegeven. Zo eindigen de meeste
bestuursvergaderingen tussen half elf en
half twaalf ’s avonds. Tot dit moment is
de contributie kennelijk persoonlijk
opgehaald bij de leden, want er wordt
voorgesteld om de contributie vanaf nu
te innen via rekeningen.

Door de heer M.Vijfhuize wordt op 7
november 1988 een inleiding gehouden
over het onderwerp: Informatica. In
enkele groepjes werden vervolgens een
aantal stellingen besproken. Vanuit de
werkgroep winkelsluitingswet werd een
toelichting gegeven op het probleem
van steeds meer openstelling van
winkels op zondag. Ook in Goedereede

lagen een aantal aanvragen om open te
mogen zijn op deze dag. Dat wordt in
ieder geval niet voorgestaan door het
gemeentebestuur, zo was de conclusie.
Het blijkt wel dat men uit kosten
oogpunt nog steeds de bestuursver-
gaderingen thuis bij de bestuursleden
belegd. Zo wordt er bij verschillende
bestuursleden een vergadering
gehouden. In deze bestuursvergadering
wordt e.e.a. geëvalueerd. Men vindt de
discussies nog te weinig en er wordt
voorgesteld om ook de overige raads-
leden van de gemeente bij belangrijke
openbare vergaderingen uit te nodigen.

Geen samenwerking
De opkomst van het aantal leden baart
nogal wat zorgen. Op deze leden-
vergadering van 12 december 1988
zijn er 9 leden (inclusief bestuur). Toch
zet de nog jonge vereniging door. A.
v.d. Wende houdt een lezing over de
Europese eenwording en poneert daarna
een aantal stellingen. De voorgestelde
bijeenkomst met ds. Kleijn Onstenk
(gevangenispredikant) met de
gezamenlijke kies- en studievereni-
gingen op het eiland, gaat niet door,
aangezien de kiesvereniging
Middelharnis/Sommelsdijk om
onbekende redenen de boot afhouden,
zo staat te lezen in de notulen.

Kandidaten raadslid
Ongetwijfeld is 6 november 1989 een
dieptepunt in de geschiedenis in de
komst van de leden. De notulen geven
aan dat 6 leden aanwezig zijn (waar-
schijnlijk het meest bestuursleden).
Toch zet het bestuur door en wordt er
gesproken onder leiding van de heer K.

Breen over het landbouwbeleid van de
EEG. Door de voorzitter van de
kiesvereniging Ouddorp, dhr. Joh.
Tanis, was verzocht om namen aan te
leveren van eventuele jonge kandidaten
voor de lijst van de gemeenteraads-
verkiezingen. De volgende namen
worden voorgedragen: A. v.d. Wende,
T. Human en A.C. Lokker.

Actuele onderwerpen
In de ledenvergadering van 15 januari
1990, staat het onderwerp: van
Medelanders naar Nederlanders
centraal. Dhr. A. van Huizen leidt het
onderwerp in, waarna aan de hand van
stellingen verder wordt doorgedacht
over dit onderwerp. Verder wordt
voorgesteld om een reserve inleiding
achter de hand te houden, voor het
geval een spreker niet op komt dagen.
Dat was namelijk afgelopen december
aan de hand, toen door de weersom-
standigheden een spreker niet aanwezig
kon zijn. Later wordt besloten om dan
het onderwerp van deze ledenver-
gadering achter de hand te houden.

Kiesvereniging
Uit de rondvraag van de bestuursnotu-
len van10 april 1990 kan worden opge-
maakt dat er niet veel contact is tussen
het bestuur van de studievereniging en
de plaatselijke kiesvereniging. Een
bestuurslid stelt voor om een brief te
sturen aan de kiesverenigingen met de
vraag ‘hoe zij over ons denken’.
‘Tevens kan daarin verzocht worden of
zij hun leden niet kunnen en willen
motiveren om lid te worden van de
studievereniging’, zo melden de
bestuursnotulen.
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1990 1991

Krijn Kasteleijn
voorzitter 1990-1994

in het dagelijks leven: gemeentesecretaris

Naast de gebruikelijke agendapunten werd gevraagd of het mogelijk was om een
rondleiding te organiseren door het nieuwe Tweede Kamergebouw, waarbij de
aanzet werd gegeven voor de eerste excursie van de vereniging.
In 1990 wordt door de heer A. Human voor het eerst de vraag opgeworpen of er
interesse is voor een eigen 'clubblad'. DIt zou worden besproken met de
kiesvereniging. Het onderwerp komt regelmatig terug in de
bestuursvergaderingen. Het zal echter nog tot 1996 duren voordat het eerste
verenigingblad verschijnt. 

Graag voldoe ik aan het verzoek van de SGP-Jongeren iets
te schrijven uit de periode dat ik voorzitter mocht zijn van
de toenmalige SGP-studievereniging Husaï. We schrijven
dan 1990-1995. Ik verbaas me er overigens over dat die
vereniging al weer 25 jaar geleden is begonnen: waar blijft
de tijd. Ik zal proberen een indruk te geven van de
toenmalige gang van zaken, die echt geheel anders was dan
anno 2011. 

We waren nog de traditionele vereniging van destijds. Er
werden lezingen gehouden en er werd gestudeerd. Presentaties
met beamers bestonden domweg nog niet. Toentertijd was het al
heel wat als je kon beschikken over een overheadprojector om
je te ondersteunen bij een lezing. De leden werden simpel
bereikt met een papieren uitnodiging. Social Media was een
woord dat nog niet bestond.

Toch was er achteraf gezien toen al een kentering te bespeuren.
Je kreeg de mensen niet echt gemakkelijk meer in een zaaltje.
Dat was sterk afhankelijk van onderwerp en spreker. Er was dan
ook wel eens plaatsvervangende schaamte als een spreker van
elders werd uitgenodigd en in de zaal bevonden zich maar 10 of
15 personen. De meeste sprekers vonden dat overigens niet zo
erg.

We begonnen in die tijd, naast de gewone avonden van de
studievereniging waar een lid een lezing hield, al wel met
openbare avonden. Een ieder was daar welkom en dat leverde
met een actueel onderwerp en een boeiende spreker wel eens
een volle zaal op. We zijn in die tijd ook begonnen met het
vormen van kleine studiegroepjes die een bepaald onderwerp
uitdiepten en daarover een nota schreven ter ondersteuning van

bijvoorbeeld de raadsleden. Ik weet nog dat we een nota
schreven over de Centrale Antenne Inrichting (CAI) en alles
wat daar bij kwam kijken.

Anekdote
Nog een anekdote. Het gaat dan om de vergoeding die een
spreker kreeg. We hadden daar in het verleden een vaste
afspraak over. Dat betrof een bedrag van fl. 50,-- voor een
spreker van ons goede eiland en een bedrag van fl. 75,-- voor
sprekers van buiten eiland. Daar werd overigens nooit over
gesproken. Wanneer er al eens gevraagd werd hoeveel
vergoeding men dacht te moeten ontvangen, dan was het
antwoord steevast dat dit aan de beleefdheid overgelaten werd. 
Totdat....
Op een gegeven moment was een spreker uitgenodigd. Hij
kwam van buiten het eiland en ontving dus aan het eind van de
avond een envelop met daarin een bedrag van fl 75,--. De
andere dag had ik een forse brief in de bus met de mededeling
dat het allemaal veel te weinig was enz. enz. Per kerende post is
er een brief terug gegaan met de argumenten dat we geen
afspraken hadden gemaakt, we niet konden afwijken van de
vastgestelde vergoeding om vorige sprekers niet tekort te doen
en hij dus geen ander bedrag tegemoet kon zien. Het bleef
daarna stil. Als spreker kwam hij niet meer. Gelukkig kunnen
ook anderen genoemd worden die een envelop linea recta terug
gaven onder de mededeling "jullie kunnen het beter gebruiken
dan ik"

Ik wens onze SGP Jongeren Gods onmisbare zegen voor de
toekomst. Denk met name aan de G in jullie naam en laat
daarmee het aloude Gereformeerde geluid maar horen.
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Veremigingsblad
Op de ledenvergadering van 20 april wordt
het voorstel van de heer A. Human
besproken voor een eigen 'clubblad'.
‘Iedereen is er in principe voor’, zo
vernemen we uit het verslag. ‘Het bestuur
beziet het nader en zal kontakt opnemen
met de kiesverenigingen van de gemeente
Goedereede om dit evt. gezamenlijk doen.

Publiciteit
Bestuursleden komen en gaan. Vanaf 1 juni
1990 zal dhr. K. Kasteleijn de voor-
zittershamer hanteren. Hij stelt tevens voor
om in het kader van de ledenwerving de
plaatselijke predikanten te benaderen om
een stukje in de kerkbode te plaatsen om de
jeugd te activeren voor de studie-
vereniging. De heer C. Keizer vindt dat er
actie ondernomen moet worden om te
komen tot een eigen 'clubblad'.
Voorbeelden van enkele verenigingsbladen
van studieverenigingen zullen verzameld
worden. Op de bestuursvergadering van 23
oktober 1990 deelt de voorzitter mee, dat
vanaf nu in ‘Hervormd Ouddorp’ gratis een
stukje geplaatst kan worden over de
activiteiten van de studievereniging.
Tevens wordt onderzocht of er ook in de
kerkbode van de Gereformeerde Gemeente
te Dirksland informatie kan komen. Ook
wordt mededeling gedaan van een
landelijke cursus voor bestuursleden van
studieverenigingen. Verder is het bestuur
het met elkaar eens, dat meisjes lid kunnen
worden van de studievereniging. De
mening van de kiesvereniging moet
hierover nog gepeild worden. Indien
positief, dan beslist hierover de
ledenvergadering. Verder wordt besloten
om een boekentafel neer te zetten bij
openbare vergaderingen, dit om de
verenigingskas te spekken. De beslissing
van al of niet een verenigingsblad zal nader

bekeken worden na de samenvoeging
van de beide kiesverenigingen.

Vergoeding
Voor sprekers werd een vergoeding
vastgesteld, afhankelijk van de afstand
van 50 tot 75 gulden. De kilometer-
vergoeding voor de verreden kilometers
voor de vereniging werd vastgesteld op
f. 0,25 per gereden kilometer.In
aanvulling op het eerdere besluit merkt
de penningmeester op dat de kilometer-
vergoeding alleen geldt voor ‘afstanden
buiten Flakkee’. Daarnaast krijgt de
vereniging kennelijk nogal wat
publikaties/boeken, dat de functie van
bibliothecaris in het leven wordt
geroepen. De Algemeen Adjunct wordt
aangewezen om dit op te pakken.

Dodenherdenking
‘Alvorens de vergadering werd geopend
werd 2 minuten stilte in acht genomen
wegens de nationale dodenherdenking’,
zo vermelden de notulen.

Uitbouw vereniging
Na eerdere beknopte notulen van de
secretaris is met de heer A.J. van de
Breevaart in 1993 iemand aangetreden
die uitgebreidere verslagen maakt.
Daarbij speelt ongetwijfeld een rol dat
de informatievoorziening ook steeds
uitgebreider werd. Zo zijn er 10
ingekomen stukken voor het bestuur af
te handelen. Brieven van het LVSGS,
die ingaan op de steun aan de partij,
ook na het afwijzen van het lidmaat-
schap voor vrouwen, ledenwerving,
uitnodigingen voor regionale avonden
enz. Vanaf dit moment wordt er actief
ingezet op de uitbouw van de vereni-
ging met activiteiten en werfcam-
pagnes.

Radio Goeree
Uit de notulen van 7 april 1994 is op te
maken, dat radio Goeree had gevraagd
om medewerking te verlenen aan haar
programma. Hierover was het secreta-
riaat van de Kiesvereniging geraad-
pleegd, die aangaf dat dit ongebruikelijk
was. De notulen vermeldt: ‘dus afbellen’.

Aanwas leden
Op deze ledenvergadering van 2 mei 1994
vergadering wordt geconstateerd dat er
weinig contact is met de SGP-fractie. Het
jaarverslag meldt een plus in het leden-
aantal van 38 naar 45 leden. Wel slinkt
volgens de penningmeester het vermogen
van de vereniging door de kosten aan
sprekers. Besloten wordt om in te zetten
op het verhogen van het ledenaantal en
niet de contributie te verhogen.

Redactie SGP Infobulletin
We schrijven 25 maart 1996. Bijzonder is
te noemen dat ook de notulen van de
eerste redactievergadering van het
informatieboekje  onderdeel uitmaken van
het notulenboek. Als redactieleden
worden genoemd: de heren T. Both, S.J.J.
Grootenboer, T. Human, P.C. Grinwis,
A.J. van de Breevaart, K. Flikweert en W.
van Wijk. Gesproken wordt in welk kader
het boekje wordt uitgeven, het doel, de
verantwoording, de samenstelling van de
redactie, de taakverdeling en de financiën.
De taakverdeling wordt als volgt
weergegeven: voorzitter: P.C. Grinwis,
Secretaris: A.J. v.d. Breevaart,
Penningmeester: S.J.J. Grootenboer en
Eindredactie: de heer K. Flikweert. We
lezen dat de teksten binnen 3 weken, liefst
op floppy, aangeleverd moeten zijn bij de
eindredactie. De eerst uitgave zal het licht
zien op het 10-jarig bestaan van de
vereniging.

Een brief van een spreker is ontvangen, die vindt dat hij te weinig heeft ontvangen als
onkosten. Het bestuur beslist om betrokkene een brief te sturen, maar geen geld.
In de brief wordt het beleid van de vereniging uiteengezet. Wel zal de voorzitter in het
vervolg vooraf vragen naar vergoeding, ‘om dergelijke dingen te voorkomen’, zo
melden de notulen.
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1994

Financiën
De vele activiteiten hebben kennelijk een gat in de financiën geslagen. Op de ledenvergadering van 28 mei 1996 wordt een
extra agendapunt opgevoerd: maatregelen tegen de verslechtering van de financiële situatie. En 7-tal ideeën worden
geopperd. Het werven van nieuwe leden, een commissie ledenwerving, donateurs, structurele bijdrage kiesvereniging,
aanpassing zaalhuur, verhoging contributie en jongeren van 11-16 jaar gaan interesseren. Het voorstel tot contributie-
verhoging wordt met algemene stemmen aangenomen.
Om de vereniging herkenbaarder te laten zijn, is er een logo ontwikkeld. Vanaf dat moment zal de studievereniging
herkenbaar zijn, met o.a. de naam SGP-jongeren. Ook wordt ingegaan op de belangrijkheid van publiciteit, hiervoor zou een
aparte commissie moeten worden opgericht. Op de leden wordt tevens een appel gedaan om zich op te geven als lid van de
kiesvereniging, voorzover dat nog niet is gebeurd.

Met zorg boeren
Hoewel we in de notulen geen verslag terugvinden van deze avond, worden we geholpen met een verslag uit het SGP
Infobulletin. Op deze 24e september 1996 wordt gesproken over het thema: ‘Met zorg boeren’. Uitgenodigd zijn de heren
P.H. Grinwis en de heer J. Slingerland. Ca. 30 personen horen de argumenten van beide agrariërs. De heer P.H. Grinwis
vanuit de praktijk op de kop, de heer Slingerland vanuit het overheidsperspectief en als ervaringsdeskundige. Natuur en
landbouw kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Het beleid moet zijn: harmonie tussen natuur en landbouw, aldus
Slingerland. Vanuit de gebiedsgerichte aanpak Kop van Goeree licht Grinwis e.e.a. toe. Maar, zo eindigd waarschuwend zijn
betoog: ‘Met zorg boeren’, wordt ‘zorgelijk boeren’! 

Vanaf dit moment wordt er actief ingezet op de uitbouw van de vereniging
met activiteiten en werfcampagnes. Ook wordt er daadwerkelijk werk
gemaakt van de excursie naar de Tweede Kamer. De interesse hiervoor
onder de leden wordt gepeild. Ook de kerkelijke jeugdvereniging wordt
hierin betrokken.
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1995

Peter Grinwis
voorzitter 1995-1998

in het dagelijk leven: 
manager supermarkt en raadslid

Eindelijk lijkt de wens in vervulling te gaan van de studievereniging voor een eigen
blad. De raadsfractie en kiesvereniging staan positief tegen deze ontwikkeling. Vanuit
het bestuur van de studievereniging zullen dan ook nadere voorstellen worden
gedaan. De inhoud zal bestaan uit een meditatie van plaatselijke predikanten, nieuws
vanuit de gemeenteraadsfractie, kiesvereniging en studievereniging, korte verslagen
van vergaderingen en interviews. De eerste uitgave verschijnt bij het 10-jarig
bestaan van de vereniging in 1996.

Samenwerken
In de periode waarin ik de voorzittershamer mocht
hanteren heeft het bestuur ingezet op meer samenwerking
met alle geledingen binnen de SGP. Uiteindelijk heeft
samenwerking meerwaarde. De boodschap van het tot
meerdere erkenning brengen van de beginselen van de
SGP kan dan alleen volledig tot zijn recht komen. Met
genoegen kijk ik terug op de samenwerking met het
bestuur en in het bijzonder met de secretarissen: Albert-Jan
v.d. Breevaart en Pieter Tanis. Uiteindelijk hebben de
voorstellen vanuit de studievereniging geleid tot een
duurzame samenwerking tussen de SGP-fractie,
Kiesvereniging en SGP-jongeren. Voorbeelden hiervan zijn
de commissie Publiciteit en het Breed Bestuurlijk Overleg
(BBO). Een geweldige samenwerking is het educatieve
programma dat gestart is om basisschoolleerlingen kennis
te laten maken met de gemeentepolitiek.

Gereformeerd
Er zijn eind jaren negentig veel bijeenkomsten en andere
activiteiten georganiseerd. Ik denk dan aan bijeenkomsten
over Genetische manipulatie, Het gok- en drugsbeleid,
normen en waarden, de gevolgen van internet, de
vreemdeling in de poort, enz. In al deze bijeenkomsten is
steeds gekeken wat de Bijbel zegt over deze problematiek.
Dat is ook de waarde van onze studievereniging. Het
gereformeerde geluid heeft hierin altijd geklonken. Het is
de wens dat dit in lengte van jaren zo mag blijven. 

Publiciteit
De tijd dat het vanzelfsprekend was dat ook  jongeren,
automatisch in de lijn van de ouders,  SGP’ers zijn is niet
meer. Dat vergt ook van een jongerenorganisatie creati-
viteit. Hoe bereik je de jongeren. In het verleden zijn
‘papieren’ nieuwsbrieven verstuurd, en is actief ingezet
op een verenigingsblad. Nieuwe media doen hun intrede.
De SGP-jongeren hebben hier altijd een voortrekkersrol
in gespeeld. De SGP in Goedereede was één van de
eerste die een eigen website had. Ook Twitter speelt een
belangrijke rol. Daarnaast is het geweldig dat de
jongeren zich actief opstellen op diverse markten. 

Jongeren
Als raadslid ben ik bijzonder blij met de SGP-jongeren
die ons op diverse terreinen ondersteunen. Regelmatig
wordt input geleverd voor de Goereese Politiek. Zo
werden de zorgen uitgesproken over de doorkomst van
de ‘Tour de France’ en de mogelijke ‘ontpoldering van
de Zuiderdieppolders’. Verder vragen zij regelmatig
aandacht voor de ‘woningnood’  in de gemeente.
Daarnaast presenteerden ze onder de titel ‘Hart voor
Goedereede’ een eigen politiek programma, met daarin
tien hoofdpunten van beleid.  Geweldig dat jongeren in
onze samenleving op deze manier willen participeren. Ik
hoop dat vele jongeren in de toekomst bereid zijn om
mee te doen met de SGP-jongerenvereniging en deze te
steunen.
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Internet is sterk in opkomst. Daarom organiseerde de studievereniging een bijeenkomst
met als titel: ‘Internet, bedreiging voor gezin?’ Om de opkomst te bevorderen worden
brieven gestuurd naar diverse kerkelijke verenigingen en wordt er flink reklame gemaakt
voor deze bijeenkomst. Uiteindelijk is er een zaal vol met 130-150 bezoekers die met een
live verbinding e.e.a. over het internet wordt verteld. De voor- en nadelen worden
uiteengezet. Het blijkt dat de studievereniging met een aansprekend onderwerp en de juiste
benadering veel mensen op de been kan brengen.

Beginselprogramma
Vanaf begin 1997 worden de vergaderingen geopend met het behandelen
van een gedeelte van het beginsel-programma van de SGP, zo vernemen
we uit het notulenboek.

Beleidsprogramma
Op de bestuursvergadering van 25 september komt voor het eerst het
beleidsplan van de studievereniging ter sprake. De voorzitter heeft
hiervoor een voorzet gemaakt. In dit plan zijn de activiteiten van de
vereniging beschreven. Ook zijn de doelstellingen voor de komende jaren
weergegeven.

Excursie
Op 11 december 1997 is de studievereniging te gast bij oud-bestuurslid A.
v.d. Wende en wel op het politiebureau in Spijkenisse. Dit in het kader van
het jaarthema: ‘Veiligheid & Politie’. Uitleg werd gegeven over het werk
als agent en vervolgens was er een rondleiding door het gebouw.

Ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van de studievereniging is
ir. B.J. v.d. Vlies uitgenodigd
(fractievoorzitter SGP in de
Tweede Kamer). Hij gaat in op de
politiek in de afgelopen 10 jaar.
Maar, wat is 10 jaar in het licht
van de wereldgeschiedenis? Juist
in de afgelopen  10 jaar is er veel
veranderd in de landelijke
politiek.

Spreker geeft daarvan diverse voorbeelden: genetische
manipulatie is sterk toegenomen, vereniging van Oost-
enWest Duitsland, de oorlog in het voormalige Joegoslavië,
het einde van de apartheid in Zuid-Afrika, de toenemende
spanningen tussen economische bedrijvigheid en ecologie en
het Paarse kabinet met als eerste belangrijke kenmerk: de
winkelsluitingswet met 12 open zondagen. ‘Paars wordt
gemotiveerd door het moderne levensgevoel: de mens is
autonoom en (er)kent geen andere normen dan z’n eigen

intuïtie, die moet meegroeien met de maatschappelijke
discussie’, zo lezen we in het persbericht dat geplaats is in het
Eilanden Nieuws van 14 mei 1996.

Terugblik
De secretaris gaf een korte terugblik op de afgelopen 10 jaar.
De studievereniging telt op dat moment 46 leden en verdiept
zich in allerlei maatschappelijke vraagstukken en geeft advies
aan de SGP-fractie ter plaatse.

Publicaties
Na de pauze werd de nota ‘Gokbeleid en Drugsbeleid in de
gemeente Goedereede’ overhandigd aan SGP Wethouder
Klepper.

Ook werd officieel het eerste verenigingsblad van de
studievereniging en kiesvereniging overhandigd aan de heer
Moerkerk, voorzitter van de kiesvereniging en mede-oprichter
van de studievereniging, alsmede aan Arjan van Wijk, het
jongste lid van de studievereniging.
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Naam: André van der Wende
Woonplaats: Berkenwoude

Geboortejaar: 1950

1. Hoe bent u in contact gekomen met SGP-jongeren
en in het bijzonder SGP-jongeren Goedereede? Welke
zaken verbonden u hierbij aan SGP-jongeren
Goedereede?
Allereerst ben ik via mijn vader in contact gekomen met
de SGP. Hij was lid van de kiesvereniging van
Middelharnis en heeft mij in zekere zin warm en
enthousiast gemaakt voor de SGP. Daarna ben ik naar
Friesland verhuist waar ik lid ben geworden van de
kiesvereniging. Gedurende mijn verblijf in Friesland heb
ik als een van de lijsttrekkers van de gecombineerde lijst
SGP/RPF gefungeerd. Na mijn ‘terugkomst’ naar het
eiland was ik lid van de plaatselijke kiesvereniging. Hier
werden allerhande interessante onderwerpen behandeld,
maar de kiesvereniging was niet een echt ‘podium’ voor
jongeren. 
Tezamen met Hans Klepper (toenmalig bestuurslid van
de kiesvereniging) hebben we de idee gelanceerd om
–naast de kiesvereniging– een studievereniging op te
zetten die zich specifiek zou richten op de jongeren in de
gemeente, met daarbij onderwerpen die hen
daadwerkelijk raakten. Hiermee kom ik gelijk tot de
volgende reden dat ik verbonden raakte met SGP-
jongeren Goedereede: de noodzakelijkheid van de creatie
van een ‘kweekvijver’ met jongeren die zouden
klaargestoomd worden voor het raadswerk werd door mij
(en anderen) geproefd. Zodoende is Studievereniging
Husaï ontstaan, hierbij werd ik aangewezen/gekozen om
de "kar te trekken".

2. Welke periode was/is uw zittingsduur?
In 1985 werden de hiervoor genoemde ‘ideeën’ op papier
uitgewerkt en in 1986 was het dan zover dat de
Studievereniging Husaï (betekent ‘raadgever’) werd
opgericht. Hiervan werd ik voorzitter.

3. Wat was uw ambitie bij uw aantreden als voorzitter
van SGP-jongeren Goedereede?
De ambitie was voornamelijk het creëren van een
kweekvijver voor jongeren, zodat zij konden thuis
geraken in het politieke bedrijf. Allereerst wilde het
toenmalig bestuur dit eenvoudig doen door middel van
het houden van lezingen die door de bestuursleden
werden gemaakt. Gaandeweg werden echter de vleugels
uitgespreid: op uitnodiging liet het bestuur lezingen door
prominente SGP’ers verrichten, met aansluitend het
voeren van debatten. Weer later werden ook niet-SGP’ers
uitgenodigd. Doel en ambitie was om jongeren om te
leren gaan met debatteren en kennis van het politieke
bedrijf te doen vergaren.

4. Kunt u een kenschets geven van het heersende politieke klimaat
ten tijde van uw zittingsperiode? En hoe speelde u daarop in?
Van de periode dat ik zitting had in het bestuur van de
studievereniging kan ik niet meer goed het politieke klimaat
duiden. Wel kan ik melden dat er goede relaties waren met de
raadsfractie. Tussen de raadsfractie van de SGP en de
coalitiepartner destijds, CDA, bestond een goede relatie die
jaren heeft stand gehouden.

5. Welke actualiteiten speelden/spelen er tijdens uw
zittingsperiode en hoe werden/worden deze door u als
voorzitter aangevlogen?
Mijn zittingsperiode heb ik als vrij rustig ervaren wat betreft de
actualiteiten. Als zich echter bijvoorbeeld in de gemeenteraad
actualiteiten voordeden, gingen we daar als jongeren natuurlijk
altijd op in. Hetzij door het organiseren van debatavonden,
hetzij door onze stem te laten horen bij de fractieleden. 

6. Kunt u een toelichting geven op hoe SGP-jongeren Goedereede
ten tijde van uw voorzitterschap ‘body’ gaf/geeft aan haar
bestaan? Welke activiteiten organiseerde/organiseert u?
We organiseerden debatavonden. Er werd of een spreker
uitgenodigd of een eigen lezing gehouden, waarna ruimte was
om te debatteren. De avonden waren dus altijd interactief,
waarbij de leden werden geconfronteerd met prikkelende
stellingen. Daarnaast onderhielden we nauw contact met de
raadsfractie. In het kader hiervan leverden we als
studievereniging onze inbreng in de vergadering van de
raadsfractie bij de algemene beschouwingen. Zeer interessant,
maar daar ging ook grondige voorbereiding aan vooraf, met
input van de leden wat zij graag geregeld wilden zien. Later
verbreedden we onze scope en werden ook bedrijfsbezoeken
afgelegd.

7. Kunt u aangeven waarom SGP-jongeren –ook op lokaal
niveau- bestaansrecht had en heeft en ook in de toekomst
een meerwaarde biedt in het politieke spectrum?
Binnen Goedereede was Studievereniging Husaï de enige
politieke vereniging die op jongeren gericht was. Daarnaast
vormde de vereniging een kweekvijver waarin jongeren politiek
bewustzijn werd bijgebracht en waarbij ze gevormd werden om
op een later moment eventueel het raadslidmaatschap aan te
kunnen gaan. Zeer leerzaam voor de jongeren dus, maar ook
goed voor de doorstroming binnen de SGP-Goedereede.

8. Welke taak ziet u in de toekomst weggelegd voor SGP-
jongeren Goedereede?
Ook in de toekomst zal SGP-jongeren Goedereede hetzelfde
doel als voorheen voor ogen dienen te houden: het bieden van
een kweekvijver voor jongeren en het bedienen van jongeren
middels het organiseren van debatavonden met politieke
onderwerpen die jongeren aangaan. Hierbij merk ik op dat te
allen tijde de principes, zoals deze vanouds gelden voor de
SGP, in ogenschouw genomen dienen te worden.

9. Wat zou u SGP-jongeren Goedereede willen meegeven
voor de komende vijfentwintig jaar?
Allereerst en bovenal, de HEERE regeert. Ik zou aan de
jongeren willen meegeven dat ze niets in eigen kracht moeten
doen, maar in de afhankelijkheid van God, waarbij Zijn Woord
centraal moet staan. Daarnaast zou ik SGP-jongeren
Goedereede willen aanbevelen om in vrijmoedigheid in de
politiek te getuigen van de eerder genoemde beginselen. Kruip
hierbij niet in je schulp, maar kom met dé goede boodschap en
probeer die uit te dragen. 

Dubbel interview met voorzitters van toen en nu...



Naam: Wilko Tanis, Woonplaats: Ouddorp - Geboortejaar:  1988
1. Hoe bent u in contact gekomen met SGP en in het bijzonder SGP-jongeren Goedereede? Welke
zaken verbonden u hierbij aan SGP-jongeren Goedereede?
Ik ben op 17 jarige leeftijd politiek geïnteresseerd geworden. Kort hierna ben ik lid geworden  van SGP-
jongeren Goedereede. De keuze voor de SGP heb ik gemaakt omdat zij een politieke stem met een principiële
inhoud kent. Wel mis ik bij de plaatselijke jongeren de warmte om een ‘politieke partij’ aan te hangen.

2. Welke periode was/is uw zittingsduur?
Vanaf januari 2010 heb ik zitting in het bestuur. Sinds januari 2011 ben ik voorzitter.

3.  Wat was uw ambitie bij uw aantreden als voorzitter van SGP-jongeren Goedereede?
Om bij de plaatselijke partij Gods Woord en de praktijk van de samenleving aan elkaar te verbinden. Concreet wil ik hiermee zeggen dat in
deze seculiere samenleving die God heeft verlaten wel degelijk Gods Woord toegepast kán worden maar vooral ook nog mag worden.

4. Kunt u een kenschets geven van het heersende politieke klimaat ten tijde van uw zittingsperiode? En hoe speelt u daarop in?
In mijn tijd is het ‘populisme’ tot een zeer grote factor in de politiek uitgegroeid. Geert Wilders zorgt voor een scherpe
tweedeling in de samenleving. Ik plaats dit tegenover het gevoerde beleid van de afgelopen 30-35 jaar. De zogenoemde
‘linkse cultuur’ is de gewone burger zat. Ik denk dat dit een verschijnsel is waar alle politici van kunnen en moeten leren.
Plaatselijk is de herindeling een ‘hot item’. De SGP-jongeren hebben niet veel kunnen betekenen in dit proces. Ik heb met
argusogen de plaatselijke en landelijke politiek gevolgd. Ik kan niet anders zeggen dat het teleurstellend is dat men niet luistert
naar de burgers van Goedereede. Het is toch hun goed recht om zelfstandig te blijven ook al zou dit minder efficiënt zijn. Als
SGP-jongeren Goedereede is geprobeerd zowel plaatselijke, regionale als landelijke politiek aandacht te geven. In 2010 is een
avond georganiseerd geweest waarbij de PVV was uitgenodigd (helaas moesten zij vanwege de onderhandelingen inzake de
coalitievorming toen verlet gaan), waarbij is getracht het –voornamelijk door de PVV in de schijnwerpers geplaatste
onderwerp– islamisering te bediscussiëren.

5. Welke actualiteiten spelen er tijdens uw zittingsperiode en hoe werden/worden deze door u als voorzitter aangevlogen?
In mijn voorzitterschap is zeer actueel op welke wijze men met de financiële crisis moet omgaan. En hoe verder met de euro?
Hoe moet je bezuinigen? Met de plaatselijke wethouder financiën heeft SGP-jongeren een avond georganiseerd om te laten
zien hoe jongeren over de bezuinigingen denken.

6. Op welke manier geeft de SGP-jongeren Goedereede nu ‘body’ aan haar bestaan?
SGP-jongeren Goedereede organiseert twee á drie avonden per jaar waarin wij verschillende actuele politieke onderwerpen
behandelen. U kunt hierbij denken aan islamisering, bezuinigingen in de gemeente Goedereede en christelijke politiek in verval?
Tenslotte wordt jaarlijks traditioneel een schooldebat georganiseerd waar de jongeren van verschillende basisscholen in de gemeente
worden uitgenodigd om te debatteren over onderwerpen die op dat moment actueel zijn in de gemeente. Tevens wordt daarbij aan de
kinderen vertelt wat de gemeenteraad en het college van B&W doen en wie waarvoor verantwoordelijk is.

7. Kunt u aangeven waarom SGP-jongeren –ook op lokaal niveau- bestaansrecht had en heeft en ook in de toekomst
een meerwaarde biedt in het politieke spectrum?
Wij als politieke jongeren funderen ons op Gods Woord. Zolang er jongeren zijn die in onze gemeente zich daarmee
verbonden voelen, zal SGP-jongeren Goedereede blijven bestaan. Als ik echter realistisch ben dan zie ik dat er onder
jongeren helaas weinig politiek bewustzijn is.

8. Welke taak ziet u in de toekomst weggelegd voor SGP-jongeren Goedereede?
Allereerst moeten wij de jongeren die weinig politiek bewustzijn hebben wakker schudden. In de toekomst voorzie ik ook dat
SGP-jongeren steeds meer in gesprek raken met mensen die de principes van de SGP niet onderschrijven, maar andere
raakvlakken met de partij kennen. Misschien dat we ‘Gods Zaad’ hiermee ook mogen zaaien.

9. Wat zou u SGP-jongeren Goedereede willen meegeven voor de komende vijfentwintig jaar?
Laten jullie je verbinden met Gods Woord en blijf tevens naast de jongeren staan! De SGP heeft jullie nodig. Sterker, God wil dat wij
Hem dienen en kunnen wij dit dan als jongeren weigeren? Ik wens SGP-jongeren Goedereede Gods Zegen toe voor het
toekomende!





1998 1999

Een terugblik van Cees Soeteman over zijn tijd 
bij de SGP-jongeren

(voorzitter van 1998 tot 2001)

Een 7-tal jonge leden van de studievereniging bezoeken deze avond de
fractievergadering van de SGP. Er wordt weer volop meegedacht over het
politieke beleid in de gemeente, waarbij de Algemene Beschouwingen de
leidraad is. De secretaris van de studievereniging spreekt de wens uit dat
er nog meer van dit soort avonden zullen volgen.

Ik weet nog goed dat Peter Grinwis bij ons langs de deur kwam met boodschappen en mij toen aansprak van jij kunt ook
wel lid worden van studievereniging en na enig aandringen ben ik op een avond richting Ouddorp vertrokken om een
vergadering bij te wonen en me aan te melden als lid.
Laat er die avond net een verkiezing plaatsvinden voor een algemeen bestuurslid en wat denkt u…..
Ik werd verkozen en zat in het bestuur met o.a. A. Human en K. Keijzer. Wat later ben ik voorzitter geworden en heb een
leuke en leerzame tijd achter de rug. In de laatste jaren van mijn voorzitterschap werd ik terzijde gestaan door Pieter Tanis
als secretaris die altijd alles tot in de puntjes verzorgd had, wat voor een voorzitter altijd een vertrouwt gevoel geeft als je
naar een vergadering gaat.

Wat mij het meest is bijgebleven is dat we met de vereniging een studie hebben gemaakt naar de problematiek over de
jeugdoverlast in onze gemeente samen met andere jongerenverenigingen uit de gemeente en dat hier ook een debat avond
over is georganiseerd waarbij we met elkaar over deze problematiek gesproken hebben.
Wat er met deze gegevens is gedaan weet ik niet meer, maar het was nuttig om het probleem te lokaliseren en te bespreken.
Al met al een mooie en leerzame tijd.



2000 2001

De SGP-jongeren denken mee aan de ontwikkeling van een website
voor SGP Goedereede. Ook de jongeren krijgen hierop hun eigen deel.
De organisatie is hiervan in handen van de commissie Publiciteit. De
SGP jongeren in Goedereede is een van de eerste SGP verenigingen
die over een eigen website beschikt. Vanaf oktober 2001 is het
adres: www.sgp-goedereede.nl/jongeren.

tekst uit Spreuken 21:20
aan: 'In des wijzen woning
is een gewenste schat en
olie, maar een zot mens
verslindt zulks'. Een
duidelijke heenwijzing naar
het duurzame gebruik
Wethouder A.C. Lokker en
fractievoorzitter van de
SGP de heer B.L.
Noorthoek ontvingen elk
ook een nota.
Ook dhr. G. Slootweg,
voorzitter van de milieucommissie, nam namens het ISGO een
exemplaar in ontvangst.

Bijdrage
De heer Houtman sprak de dank uit voor de ontvangst van de nota
en zei deze ook te gebruiken in de Provinciale Staten. Ook de
milieucommissie van het ISGO zal in één van de volgende
vergaderingen de nota bespreken en er hun voordeel mee doen. Na
het officiële gedeelte was er een informeel samenzijn. Dhr. B.L.
Noorthoek merkte op dat het een goede zaak is om mensen te
overtuigen van de noodzaak van duurzame energie. We moeten het
niet alleen plaatselijk, maar vooral ook breder zien. Hij zei verder
dat we nog vaak te onzorgvuldig met energie omgaan, ook binnen
onze gezindte. Welvaart werkt vaak verkwisting in de hand. De heer
Noorthoek verwacht dat de nota een bijdrage zal leveren in het
beleid van de gemeente. De fractie zal de standpunten ten aanzien
van duurzame energie uitdragen in de raad en de aangereikte
informatie laten meewegen in de besluitvorming.

* De uitgave bleef niet ongemerkt. In het landelijke blad van de
   SGP-jongeren 'Ons Contact' verscheen een artikel over deze nota. 

De SGP-jongeren te Goedereede, overhandigden vrijdag 23
november 2001 een beleidsnota aan diverse politici. Het eerste
exemplaar werd overhandigd aan gedeputeerde Houtman van
de SGP. De nota handelt over duurzame energie en is tot stand
gekomen na een jaar studie door de leden van de studie-
vereniging. Op 6 april 2001 werd het windmolenpark in
Battenoord bezocht. In een twee uur durende rondleiding
werd de werking van een windmolen uitgelegd.

SGP-Jongeren voorzitter C. Soeteman
opende de vergadering door het lezen van
Genesis 9 : 1-17. Vanuit dit gelezen gedeelte
werd vooral de verantwoordelijkheid van de
mens duidelijk. De mens is geroepen om de
aarde te bouwen en te bewaren. Zo moeten
we o.a. duurzaam met het milieu omgaan. De
voorzitter wees ook op de bekende tekst uit 1
Korinthe, waarin staat dat we alles tot eer

van God moeten doen. Als teken van Gods trouw heeft Hij de
boog in de wolken gegeven.

Voorgeschiedenis
De lezing van SGP wethouder A.C. Lokker op 2 november 2000
over duurzame energie is de aanleiding geweest tot nadere
bestudering door de SGP jongeren te Goedereede. Uiteindelijk
resulteerde dit in een lijvige beleidsnota die tot doel heeft de
ontwikkelingen rondom duurzame energie te stimuleren. De nota
is te verdelen in twee gedeelten, te weten een samenvatting en een
dieper uitgewerkte studie over de bijbelse visie, het beleid rondom
duurzame energie, zonne- en windenergie. De samenvatting geeft
de lezer een redelijk beeld van de inhoud van het geheel. De
diepere uitwerking is met name interessant voor diegenen die op
welke manier dan ook te maken hebben met duurzame energie. In
vier werkgroepen die elk een afzonderlijk deel voor hun rekening
hebben genomen is de nota nader uitgewerkt. Doordat de leden
van de werkgroepen ieder afzonderlijk vanuit verschillende
invalshoeken het onderwerp bestudeerd hebben, is er een
interessante nota verschenen.

Overhandiging
Zoals genoemd werd het eerste exemplaar overhandigd aan
gebiedsgedeputeerde M. Houtman. Hij memoreerde aan de
oprichting van het landelijk studiecentrum van de SGP, die als
eerste werk een folder uitbracht over energie. 'Hoe kun je nu
vanuit de bijbel aangeven, dat duurzame energie van groot belang
is', zo vroeg hij zich af. In de nota staan een aantal teksten waaruit
dit duidelijk is af te leiden. Zo haalde hij de in de nota genoemde

Nota: Duurzame Energie

* Overhandiging aan SGP-
   gedeputeerde  ir. M. Houtman
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UW ADRES VOOR:

VERSE EN GEBAKKEN VIS, NIEUWE HARING,
DIVERSE BROODJES, KANT EN KLAAR-

MAALTIJDEN, PALING UIT EIGEN VISSERIJ,
STOOFPALING, BAKPALING EN 

GEROOKTE PALING.
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DE LEKKERSTE KIBBELING

Begrafenisverzorging van der Klooster
een principiële keuze

Thuisopbaring
Voorbespreking
Gratis boekje verkrijgbaar:
'Zo wil ik het'

Contactpersonen:
Arleen & Agaat van der Klooster
Broekweg 27, 3253 XB Ouddorp

Telefoon: 0187-494834
Mobiel: 06-51060136

Internet: www.begrafenisverzoringvdklooster.nl
E-mail:info@begrafenisverzorgingvdklooster.nl

Wij doen geen crematies
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De Excursie is inmiddels een vast onderdeel van het jaarprogramma. De jongeren
vielen met de neus in de boter op 18 april 2002. Het kabinet Kok was namelijk net
gevallen. Een debat over de JSF werd bijgewoond. Dit kwam wel in een bijzonder
daglicht te staan nu het kabinet gevallen was. Uiteraard werd de fractievoorlichter
Menno de Bruijne niet vergeten. De studievereniging overhandigde hem een doos
chocolade!

Krijn Klepper
1e en 2e voorzitter van 2000 tot 2005

SGP-jongeren in beweging
Het moet ergens aan het eind van het vorige millennium
geweest zijn dat de jongeren van de SGP een beroep op
mij deden om in het bestuur te komen. Een aantal jaren,
te weten drie, bekleedde ik de functie van tweede
voorzitter. Dat was een makkie. Van belang is een goed
duo als voorzitter en secretaris, net als in een huwelijk.
(Althans: het huwelijk waar de SGP voorstander van
is…) De voorzitter is het hoofd en de secretaris… juist,
daar draait het om. 

Allerlei ontwikkelingen waren er gaande ten tijde dat de
gulden ingewisseld werd voor minder dan een halve euro.
Het proces liep natuurlijk al, maar tijdens een
ledenvergadering werd statutair vastgesteld dat meisjes en
vrouwen ook lid konden worden van de SGP-jongeren. Hoog
tijd, we schrijven 27 mei 2002, ik was er blij mee. Helaas
waren er ook minder mooie ontwikkelingen. In Nederland
dan. In dat zelfde tijdsgewricht was politiek den Haag in rep
en roer. Pim Fortuyn was op 6 mei op een afschuwelijke
manier vermoord. Juist diezelfde avond hadden we een
bestuursvergadering, dat vergeet je niet meer. Ook werd er
steeds harder gerammeld aan het zogenaamde
“vrouwenstandpunt” van onze partij door bemoeizuchtige en
intollerante buitenstaanders. Onze vrouwen en meisjes staan
zelf hun mannetje wel zou ik denken!

Het was elke keer weer een hele kunst om een onderwerp te
kiezen waarmee we veel jongeren trokken. We hebben een
avond gehad over de woningnood. Dat was (en is nog steeds)
een groot probleem. Er werd naar onze wens veel te weinig
gebouwd en bovendien was het verdeelsysteem niet eerlijk.
Helaas werd er weinig aan gedaan.

Boeiend was ook een avond waarop we dhr. Belder (ons aller
Bas) van de euro-fractie te gast hadden. Op de vraag wat hij
het liefst hoorde: “het Wilhèlmus” of “Alle Menschen
werden Bruder” (het zogenaamde europeese volkslied,
“Negende symfonie van Beethoven”) klonk volmondig: “het
Wilhèlmus”. De spreker wist die avond met zijn vurige
betoog ons van begin tot het eind te boeien. We konden
terugzien op een geweldig mooie bijeenkomst.

Rond 2004 belegden we minder besloten en meer openbare
avonden; een goede ontwikkeling. De nadruk lag zodoende
niet meer op studie-vereniging. Ook het bestuur van de
Kiesvereniging en de fractie van de SGP deden steeds meer
een beroep op ons om mee te denken. De opzet van de
avonden van de KV werd wat aangepast en ook leverden we
vragen aan bij de fractie n.a.v. de algemene beschouwingen. 

Met dankbaarheid mag ik terug zien op “mijn” periode
binnen de 25 jaar van het bestaan van de SGP-jongeren. Elke
keer weer en nu nog steeds weten de jongeren mee te gaan
met de tijd en is er het vermogen aan te sluiten bij de
belevingswereld van de doelgroep. Dat schept hoopvolle
verwachtingen voor de toekomst, zolang onze God ons die
nog geeft. Hartelijke en welgemeende felicitaties aan het
adres van de SGP-jongeren zijn dan ook zeker op zijn plaats!
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Publiekstrekkers
In 2005 schreef ik in het derde nummer van het SGP-jongerenblad
Ons Contact een stukje over Studievereniging Husaï. Hierin kwam
naar voren dat de Studievereniging betrokken was bij de
gemeentepolitiek, veel aandacht besteedde aan publiciteit en
ledenwerving en dat er een bezielend bestuur aan het hoofd stond.
Er waren besloten en openbare avonden, waarbij ik aantekende dat
vooral de laatste echte publiekstrekkers waren.

Natuurlijk zijn er de nodige kanttekeningen te maken bij dat wel erg optimistische stukje
in Ons Contact. Niet zozeer over de betrokkenheid bij de gemeentepolitiek en de
aandacht voor een goede publiciteit: die waren en zijn zeker ruim aanwezig. Ook het
bestuur is altijd heel actief geweest en heeft er alles aan gedaan om de vereniging op de
kaart te zetten. Tot zover dan ook geen kanttekening. De crux zit ‘m echter in het woord
‘publiekstrekkers’. Een argeloze lezer zou zomaar het beeld voor zich kunnen zien
oprijzen van een volle zaal met honderden mensen, publiek dat van heinde en ver toestroomt om een avond van
Studievereniging Husaï bij te wonen. Als oud bestuurslid voel ik me dan een beetje ongemakkelijk worden, want ik, en
met mij de andere bestuursleden van toen, weten dat dit niet echt het geval was. Gelukkig is niemand van de toenmalige
redactie van Ons Contact langs geweest om te controleren of het ook wel echt zo was wat ik schreef…

Overigens moet ik over het aantal mensen dat onze avonden bezocht ook weer niet te negatief doen: elke persoon die er
was, was er één! Maar als bestuur hebben we toch vaak ons hoofd gebroken over de vraag of de aandacht die er aan de
publiciteit was besteed, toch wel voldoende beloond was. Zeker omdat de leeftijdscategorie van de bezoekers niet
helemaal overeen kwam met de doelgroep die we voor ogen hadden. We wilden graag een jongerenvereniging zijn, maar
vaak toonden alleen ouderen interesse en bleven de jongeren weg.  We hebben toen enkele rigoureuze beslissingen
genomen. In de eerste plaats zijn de besloten vergaderingen afgeschaft. Dit waren echte studieavonden, waarop een thema
uit de actuele politiek of uit het beginselprogramma werd behandeld. Vaak werd de opkomst als volgt getypeerd: het
bestuur plus één! Dat zegt genoeg over de aantrekkelijkheid van zulke avonden voor jongeren. Op zich wel jammer, want
de vereniging was indertijd opgericht als een echte studievereniging.  In de tweede plaats hebben we na rijp beraad ook
gemeend onze verenigingsnaam te moeten wijzingen in SGP-jongeren Goedereede. Toen we na verloop van tijd ook een
nieuwe website kregen aangemeten, was de metamorfose compleet. De vereniging had zich van zijn stoffig imago ontdaan
en ging zelfs twitteren. Eén ding blijft echter altijd een punt van aandacht: hoe bind je op een duurzame manier jongeren
aan je vereniging. Dat zal ook in de toekomst, ondanks de metamorfose, het speerpunt van de SGP-jongeren Goedereede
moeten blijven.      GAK
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2004 2005

Op 30 november 2005 was er een excursie naar het Europees Parlement in
Brussel. Onder leiding van een gids werd de stad Brussel verkent. Daarna was het
de beurt aan Europarlementariër, die de jongeren (en ouderen) in het
Parlementsgebouw een aantal facetten van zijn werk toelichtte. Imponerend is het
om te zien hoe de 732 parlementariërs met elkaar debateren, te volgen in elke
Europese taal.

Huibert Slingerland 
voorzitter 2005-2009

in het dagelijks leven: Supermarktondernemer
voorzitter SGP Kiesvereniging Goedereede

Het opzoeken van de Jongeren 

Van harte wil ik het bestuur van de SGP-Jongeren feliciteren met het 25-jarige jubileum. Jaren waarin de SGP-Jongeren een
vaste plek mochten creëren binnen onze gemeenten. Veel is er de afgelopen 25 jaar gebeurt. In  de periode 2003-2010 waarin
ik in het bestuur van de SGP-Jongeren mocht zitten hebben we ook geprobeerd actief naar buiten te komen. Als bestuur was
het regelmatig een worsteling hoe we de jongeren konden bereiken. We hebben bemerkt dat we het met de afwachtende
houding of de jongeren naar ons toe zouden komen niet gingen redden. Het beleid hebben we aangepast en erop gericht om
de jongeren op te zoeken. Dit hebben we heel breed getrokken. Zo hebben we de jongeren van de basisschool opgezocht
door middel van schooldebatten. We hebben de jongeren van de JV’s +12 opgezocht met een speurtocht en een barbecue. We
hebben de jongeren opgezocht doormiddel van een bezoek aan de JV en het organiseren van verkiezingsdebatten. Dit alles
met als doel de jongeren te interesseren voor de politiek en in het bijzonder de politiek van de SGP. Op deze laagdrempelige
manieren hebben we geprobeerd aan te geven dat de SGPJ oog heeft voor de jongeren en er voor hun wil zijn en hun
belangen wil behartigen. Een aantal van bovengenoemde activiteiten worden gecontinueerd. Zeker in de toekomst is het van
groot belang om de jongeren op te blijven zoeken. Ze al vroeg een thuis te bieden in de SGP. Een plek waar hun stem veilig
is. Dat kan alleen door naar ze te luisteren, echter wel koers houden. Koers die de Bijbel aangeeft. Met deze koers hoop ik
dat de SGPJ nog minimaal 25 jaar binnen onze gemeente door mag gaan, en jongeren mag interesseren voor christelijke
politiek.  In afhankelijkheid van de Heere,  Die de eerste 25 jaar ook heeft geholpen, mogen ook de komende jaren worden
ingegaan. Veel wijsheid hierbij toegewenst.  

Fusiebesprekingen
In een niet nader te noemen jaar zijn er fusiebesprekingen geweest met een niet nader te noemen andere
vereniging. Alhoewel, federatiebesprekingen is misschien een beter woord. In ieder geval leken we te zijn
aangestoken door de echte politiek, waarin ook geen ene steen op de andere gelaten schijnt te mogen worden.
De gezant van de andere vereniging leek echter niet helemaal te weten waar de besprekingen over moesten
gaan en wat hij met onze verzoeken aan moest. Er kon geen enkele concrete toezegging worden gedaan. Het
slot van het liedje was dat er van een federatie geen sprake kon zijn, de separatie bleef met vlag en wimpel in
stand tot op de huidige dag. 

GAK
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2006 2007

Op zaterdag 18 februari organiseerde de SGP jongeren in Goedereede  een
verkiezingsdebat in Eben-Haëzer met medewerking van alle raadsfracties van
de gemeente Goedereede: SGP, VVD, CDA, PvdA, CU, VGB en de Vereniging
Mastenbroek. Patijen gingen rond een aantal stellingen met elkaar in debat.
Wonen, Werk en leefomgeving kwam aan de orde.  Een hele drukte op het
podium…

De SGP-fractie in Goedereede prijst zich gelukkig met onze SGP-jongeren. Zij vormen de kweekvijver voor
toekomstige steunfractieleden of raadsleden. Binnen de beschutte omgeving van de SGP-jongeren en buiten de
'politieke arena' doen ze kennis en ervaring op. Zelf heb ik dat moeten missen, want tegelijkertijd met de oprichting
van de SGP-jongeren (ik was één van de oprichters) werd ik gekozen tot wethouder. Maar nadien zijn er SGP-
jongeren  'doorgestroomd' naar de SGP-fractie en steunfractie. Denk maar aan André van der Wende, Krijn
Kasteleijn, Peter Grinwis, Huibert Slingerland. 

De betrokkenheid met de fractie is steeds goed. We versterken elkaar. Het is bekend dat in plaatsen waar er een actieve SGP-
jongerenclub is het SGP-gevoel onder de burgers wordt versterkt. In die zin wordt een directe positieve bijdrage aan de SGP
geleverd. Ook met de laatste verkiezingen konden we op jullie rekenen. Jullie hebben het politieke debat tussen de lokale
partijen georganiseerd en onderstreepten het belang van Goedereede met de 10 speerpunten onder het motto: Hart voor
Goedereede. Huis aan huis is de poster met (een) hart voor Goedereede verspreid, met de oproep om vooral SGP te stemmen.
We kunnen altijd op jullie rekenen als dat nodig is. Een jongerenclub om trots op en dankbaar voor te zijn.

Wat is het fijn dat er jongeren zijn die vanuit het christelijk geloof interesse hebben voor maatschappelijke taken en
samenleving.  Zij kiezen al vroeg partij vóór het leven, voor duurzaamheid, kenmerken van christelijke politiek. Je krijgt
daardoor een Bijbelse, maatschappelijke vorming en visie. Dat neemt niemand je meer af. Daar heb je wat aan voor je
toekomst. Zo maak je op een laagdrempelige manier kennis met de politiek.

Wij verwachten van de SGP-jongeren dat zij ons scherp houden, van goede ideeën voorzien, bepaalde onderwerpen voor ons
bestuderen en advies uitbrengen. De vereniging heette in het begin ook studievereniging 'Husaï'. Je weet wel Husaï, de wijze
raadgever van koning David. Wij verwachten dat de SGP-jongeren in Goedereede onze wijze raadgever is!

SGP-jongeren, namens de fractie en steunfractie van harte gefeliciteerd met dit jubileum en nog vele jaren toegewenst. Veel
wijsheid en Gods Zegen.

Hans Klepper, fractievoorzitter.

Ode aan de SGP-jongeren

vanuit de SGP-fractie
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2008 2009

In 2009 werd de 'jonge hondenprijs' in de wacht gesleept. Deze
werd door de voorzitter van de landelijke SGPjongeren organisatie
uitgereikt aan de vereniging die het snelst in ledenaantal groeide.
Alle leden ontvingen een puppy. Voor deze mascotte moest nog
wel een naam worden verzonnen. Uiteindelijk werd in meerderheid
gekozen voor de naam 'Snuffie'. 

Jonge raadsleden debatteren over
uiteenlopende onderwerpen

In 2008 werd voor het eerst een jongerendebat
georganiseerd voor de groepen 8 van de basisscholen in de

gemeente. De jonge burgers namen plaats op de
belangrijkste stoelen in de gemeente, namelijk die van de
gemeenteraad. Inmiddels is dit educatieve programma dit

jaar voor de vierde keer georganiseerd door de SGP
jongerenvereniging in Goedereede. Veelal is ook de

burgemeester van de partij. Zij vertelt dan aan de hand
van haar agenda, wat er die week zoal op het programma
staat. Op deze manier krijgen de jongeren een indruk van
het werk van de burgemeester. Een fractielid legt verder
uit hoe het gemeentebestuur in elkaar zit en wat er zoal

komt kijken om de gemeente te besturen.

Daarna is het de beurt van de jongeren om fracties te vormen.
Een vijftal partijen: Middenstands-, Natuur-, Boeren-,
Recreatie-, en de Burgerpartij discussiëren over een
onderwerp dat in de gemeente speelt. Eerst vormt de

gevormde fractie zich een beeld van de problematiek en
bepalen of ze voor of tegen het voorstel zijn. Maar ook welke
argumenten daarvoor gebruikt moeten worden. Om anderen te
overtuigen wordt ook nagedacht hoe andere partijen zouden
reageren op het voorstel. Uiteindelijk gaan de jongeren met
elkaar in debat.  Zo zijn in de achterliggende jaren besluiten
genomen over het al dan niet verplaatsen van Speeltuin de

Flipjes, het aanleggen van een (RTM)spoorlijn naar Ouddorp,
verplaatsing van het zwembad in Stellendam, het creëren van

woningruimte en de financiële situatie van de gemeente
(bezuinigingen). De tijd blijkt veelal te kort te zijn om alle

argumenten voor en tegen het voorstel uit te wisselen. 

Veel foto- en filmmateriaal van deze dagen is terug te vinden
op www.sgp-goedereede.nl/jongeren
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2010

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 werd een
eigen politiek programma gepresenteerd onder de titel:
'Hart voor Goedereede'. 
Het programma werd huis-aan-huis verspreid. Inwoners
maakten kans op een prijs als ze de poster met het hart
prominent voor het raam hingen met als tekst: Hart voor
Goeree, stem SGP!

Johan van Wijk
voorzitter van 2009-2011

‘Praktisch en principieel’

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over de SGP-jongeren Goedereede, van de tijdsperiode dat ik hiervan voorzitter
ben geweest. Dit was van juni 2009 tot en met januari 2011. De SGP-jongeren hebben in deze periode onder andere een aantal
avonden georganiseerd over actuele onderwerpen, zoals ‘drugs- en alcoholverslaving’ en ‘Islamisering’. Vermeldenswaardig
is ook dat in januari 2010 voor het eerst een nieuwjaarsreceptie voor alle SGP-geledingen werd georganiseerd. Tijdens deze
avond werd toenmalig wethouder Admiraal benoemd tot erelid van de SGP-jongeren Goedereede, vanwege zijn inzet voor de
jongeren in de gemeente. Ook werden deze avond in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen tien verkiezingspunten, die
door de SGP-jongeren waren geformuleerd, overhandigd aan de fractievoorzitter van de SGP Goedereede. De
verkiezingspunten kregen als titel mee: ‘Hart voor Goedereede’ en zijn huis-aan-huis verspreid. Met deze actie wilde de SGP-
jongeren haar verbondenheid met de gemeente uitspreken en tevens aangeven dat zij staat voor Bijbels genormeerde politiek.
Als vervolg op deze actie werd er in februari 2010 een verkiezingsdebat georganiseerd, waarbij de kandidaten van de
verschillende partijen voor de gemeenteraad met elkaar in debat gingen. Zo is de SGP-jongeren Goedereede een vereniging
die, onder het motto ‘Praktisch en principieel’, op verschillende manieren haar steentje bijdraagt aan de politiek. ‘Praktisch’
om zich te richten op de actualiteit van de maatschappij en ‘principieel’ om vanuit een Bijbels principe met een duidelijke
visie te staan in de maatschappij. Tot eer van God. We feliciteren de SGP-jongeren van harte met hun 25-jarig jubileum en
wensen hen voor de toekomst Gods zegen toe.

Raadsmannen
In de goeie ouwe tijd wist je wel waarvoor je contributiegeld werd gebruikt: er werden zelfs buitenlandse reizen
gemaakt. In 2005 was dat naar het Europees Parlement in Brussel. Niet omdat de SGP-jongeren zo pro-Europa
zijn, maar vanuit de gedachte: als het er toch is, moet je er constructief mee omgaan en er zeker kennis van
nemen. Bovendien is ook de SGP in de persoon van Bas Belder in het parlement vertegenwoordigd. Hem gingen
we een bezoek brengen. Na een onwennige rit door het drukke Brussel (wij polderjongens zijn zo’n
verkeersintensiteit niet gewend) werden we ontvangen door een van de voorlichters. Hij vertelde ons wat over het
reilen en zeilen van de politiek op Europees niveau en na verloop van tijd stelde hij ons een van de grootste
strikvragen die we ons maar hadden kunnen denken: jullie vereniging heet Husaï, waarom eigenlijk? Tja, en toen
zat iedereen met een mond vol tanden. We keken elkaar aan. Dat het een Bijbelse naam was, wisten we allemaal
wel, maar met welke reden de oprichters deze Bijbelse naam indertijd hadden gekoppeld aan de vereniging, was
ons volslagen onbekend. Uiteindelijk zijn we er toch uit gekomen. Husaï was de raadsman van David, zo willen
wij de raadsman zijn voor de gemeentelijke politiek. Soms is het goed om de rollen weer helder te hebben…
                                                                                                                                                                            GAK
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2011 - 25 jaar SGP-jongeren Goedereede
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Admiraal en Tollenaar SGP-ers in hart en nieren. De ene
vanuit het noorden, de andere vanuit het zuiden. Zo
mochten/mogen werken in de meer dan mooie gemeente
Goedereede als wethouder. We zochten ze op voor een
interview. Met bevlogenheid vertellen ze over hun werk
en de contacten met de SGP-jongeren. Wie meer wil
weten moet zeker de website bezoeken voor de
filmimpressie van het vraaggesprek.

Hoe raakte u betrokken bij de SGP?
Admiraal: Vanaf 1970 ben ik als raadslid actief in de poli-
tiek. Toen werd ik raadslid in de gemeente Oud-Beijerland.
De SGP was een principiële keuze. Het uitdragen van het
Bijbels principe is daarbij kernpunt. Voor mijn raadslidmaat-
schap was ik reeds lid van de SGP in Rotterdam. Na mijn
trouwen werd ik lid van de kiesvereniging in Oud-Beijerland
en vanaf 1970 dus raadslid voor de SGP ter plaatse. 

Tollenaar: Van mijn vader heb ik het ‘SGP-bloed’ meege-
kregen. Hij was actief binnen de SGP in de gemeente Hoek.
Later is mijn vader Statenlid geweest voor de SGP in Zee-
land. Na mijn studie heb ik aansluiting gezocht bij de plaat-
selijke kiesvereniging. Vanaf dat moment ben ik de raadver-
gaderingen gaan volgen. Na een jaar of acht ben ik ingestapt
als fractieleider van een tweemansfractie. Dat beviel goed.
Door het aangaan van een samenwerking met de Christen-
Unie groeide de fractie naar vier zetels. Toen kwam het
tijdstip van doorgroei naar het college. Ik startte het wethou-
derschap met als portefeuille welzijn, zorg en sociale zaken.

Welke rol ziet u weggelegd voor de SGP-jongeren?
Admiraal en Tollenaar: De jongeren die op een eerder
moment naar voren werden geschoven vanuit de SGP-
jongeren zijn op dit moment meer dan eens actief voor de
SGP als raadslid of anderszins. Het is van het grootst belang
dat we als SGP-bestuurders opletten of we nieuw bloed,
nieuw elan tegenkomen onder de jongeren.
Die jongeren kunnen de
continuïteit van de
SGP borgen. 

Zorg voor continuïteit
dient niet op het laatste
moment –vlak voor
verkiezingen– te
worden opgepakt,
maar dient voort-
durend aandacht te
krijgen. We moeten
geïnteresseerde
jongeren dus vroeg-
tijdig bij de SGP
betrekken en anticiperen op mogelijke tekorten op de
‘aanwas’. 

Welke invloed had  en heeft het partij-beginsel (dat is
gefundeerd op Gods Woord) op het door u gevoerde beleid?
Kunt u daar voor-beelden van geven?
Tollenaar: Dit heeft wel degelijk gevolgen voor de
portefeuille. Bijvoorbeeld op gebied van zorg probeer je dan
iets extra’s te doen. Concreet voorbeeld is dat ouders zolang
mogelijk voor hun gehandicapte kind willen zorgen, dan moet
je adequate oplossingen bieden. Ook ten aanzien van de
zondagsrust probeer je telkens een ‘dam’ op te werpen om
deze te bewaren. Vooral in de portefeuille sociale zaken kan je
een schild voor de zwakkeren zijn.

Admiraal: Ik heb in de vijf jaar in Goedereede de portefeuille
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gehad met veel
plezier. Hier komt het principiële om de hoek als het gaat om
bouwen in een ‘goede mix’: als er bijvoorbeeld sprake is van
gezinnen met minder begaafden of gehandicapten en een
beroep doen op de wethouder of woningbouwvereniging, dan
moeten deze geholpen worden.

Wat was/is uw relatie geweest met de plaatselijke SGP
jongeren in uw ambtsperiode?
Admiraal: Dat blijkt wel in de afronding van mijn
zittingsperiode. We hebben geprobeerd onze relatie geen lege
huls te doen zijn door alleen lid te zijn van de sgpj. Maar we
hebben over en weer van elkaar kunnen profiteren. De
jongeren kwamen  met vragen en gaven adviezen en
suggesties en andersom mocht ik aan hen mijn steentje
bijdragen. 

Tollenaar: Ik herinner me dat een grote groep SGP-jongeren
op de eerste vergadering aanwezig was en zich daar goed
manifesteerde. Tevens is er een afvaardiging van de jongeren

Dubbel interview met Ton Admiraal en Frans Tollenaar



2011

In het kader van het 25-jarig jubileum overhandigde op donderdag
15 september 2011 een vertegenwoordiger van het
jongerenbestuur de eerste lesbrief over prinsjesdag aan de
leerkrachten van groep 8 van de Koningin Beatrixschool in Ouddorp.
Aangezien de leerlingen in de toekomst veel te maken zullen krijgen
met wat op deze Prinsjesdag aan de orde komt is de lesbrief een
leuke educatieve bijdrage voor de scholen. Ruim 200 leerlingen in de
gemeente werden voorzien van dit kleurrijk boekwerk. 

in de steunfractie en zelfs in de huidige fractie van de SGP.  Wij
willen onze jongeren vasthouden en veel bieden zodat ze in de
gemeente Goedereede kunnen blijven wonen (denk hierbij
bijvoorbeeld aan de bouwinitiatieven). 

Is het van belang dat de jongeren zich al in een vroeg stadium
aansluiten bij de SGP-jongeren?
Admiraal: Zeer zeker! Naast het werk en de studie van de
jongeren is het toch ook prachtig om een taak in deze maat-
schappij te hebben, om onze beginselen uit te dragen en
verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen ons is toever-
trouwd (denk aan de zorg voor natuur, landbouw, et cetera). 

Tollenaar: Dit is uit het hart gegrepen. Als je ziet hoe jongeren
vanuit studie en maatschappelijke vraagstukken betrokken
raken bij de beginselen van de SGP dan is dat mooi. ‘Onze’
jeugd is ontzettend betrokken, dat zie je ook bij diverse
studentenverenigingen. Helaas haakt ze toch veelal af als het
gaat om actieve participatie in de politiek. Dat is jammer. 

De SGP-jongeren Goedereede bestaat 25 jaar. Wat heeft u zien
veranderen in het politieke bestel in de afgelopen 25 jaar?
Admiraal: Heel veel. Veel meer betrokkenheid van
belangenorganisaties die zich veel meer geroerd hebben. De
jongeren hebben een groeiperiode doorgemaakt maar de laatste
jaren is dit helaas tot stilstand gekomen. Dat zie je ook aan de
publieke tribune. Nu zie je ze alleen nog als er iets van belang is
voor die groep. Begrijp me goed, dit is een stukje opbouwende
kritiek: (enthousiast) “toon je belangstelling niet alleen voor de
visvereniging, maar kom ook eens om de hoek kijken bij
bestuurlijk Goedereede!”

Tollenaar: Als je het landelijk bekijkt, is er veel veranderd. Zie
bijvoorbeeld de SGP-partijdagen. Daarvan is de invulling nu
geheel anders: in het verleden waren deze veel minder met de
politiek doorspekt maar ging het om het principe. Zoals Abma
in zijn tijd als voorzitter met de SGP is omgegaan en de
grondhouding “alzo spreekt de HEERE” aannam, is daar in de
tijd een meer praktische invulling aan gegeven. Er is dus een
verschuiving geweest in de vertaling van Gods geboden naar
politieke vraagstukken. De SGP manifesteert zich dus anders
naar de buitenwereld. Wel dezelfde aloude en goede principes,
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maar in een andere verpakking. Bij het laatste is op te merken
dat de nieuwe vormen van media grote invloed hebben op het
uitdragen van de SGP-boodschap. Bijvoorbeeld Twitter zorgt
ervoor dat hetgeen waarover op een zeker moment in de politiek
wordt gediscussieerd gemakkelijk en snel wereldkundig
gemaakt kan worden.

Hoe wilt u deze ontwikkelingen bestempelen: positief of
negatief?
Tollenaar: De wereld is daardoor een stuk opener geworden en
voor de discussie is dat niet verkeerd. Je hebt de mogelijkheid
om te getuigen en je kan je standpunt nu toelichten en daar
wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Wel zie je een individu-
alisering van de maatschappij hieraan parallel lopen en ik roep
de jeugd op deze tendens te doorbreken zodat continuïteit zowel
in de politiek als de kerk kan worden gewaarborgd.

Wat wilt u nog kwijt, wat is uw boodschap aan de jongeren?
Admiraal: In de eerste plaats wil ik zeggen dat ik het roerend
met de laatste woorden van Tollenaar eens ben. PUNT. Probeer
die plaats ook in te nemen in ons bestel, in kerk, in het gezin, in
je werk, maar ook in bestuurlijke zin voor de SGP. Laat het niet
aan de ouderen over! Wees verantwoordelijk voor de taak die de
HEERE je geeft. 

Tollenaar: Bouw aan de toekomst! Achter de toekomsthorizon
zullen de jongeren zelf bepalen hoe onze gemeente eruit ziet.
Bestuurlijk zal m.i. veel meer de kwaliteit worden gevraagd van
het besturen op hoofdlijnen en veel details komen bij de
ambtelijke organisatie te liggen. Maar zorg dat je erbij
betrokken blijft en laat vooral je stem horen! Het “alzo spreekt
de HEERE” moeten we blijven uitspreken en tegelijkertijd moet

daar ook een praktische invulling aan
worden geven. Dat kan alleen

als je meedoet, als je
participeert!

Dubbel interview met Ton Admiraal en Frans Tollenaar





ADVERTENTIEPUZZEL

1.  _ _ _ _ _ _   _ _ _ _  (2x1e letter)
2.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ (1x1e letter, 1x5eletter)
3.  _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ (1x1e letter)
4.  _ _ _ _  (1x2e letter)
5.  _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ (2x1e letter)
6.  _ _ _ _ (1x1e letter, 2x3e letter)
7.  _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1x laatste letter)
8.  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1x laatste letter)
9.  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ (1x 2e letter)
10._ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1x 2e letter)
11._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (3x 1e letter, 1x 6e letter)
12._ _ _   _ _ _ _ _  (2x 5e letter)
13._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _  (4x laatste letter)
14._ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1x 1e letter)

Kijk uit welke advertenties deze fragmenten komen.
Vul de bedrijfsnaam in. De oplossing heeft te maken

met het jubileumjaar van de SGP-Jongeren in
Goedereede!  Maak van de gevraagde letters de

oplossing. Stuur deze in en win een leuke prijs: H.
Tanis, Blazer 2, 3251 PA Stellendam of  

mail: puzzel@sgp-goedereede.nl

1 2 3 4

5

1311

7

12

8 9 10

14

6
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In het jubileumjaar van de SGP-Jongeren te Goedereede zijn er diverse momenten geweest waarop teruggekeken
werd op 25 jaar SGP-studievereniging in Goedereede. Met deze DVD wordt de geschiedenis in grote lijnen
nogmaals naar voren gehaald. In de beginjaren zijn het vooral de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen
die de geschiedenis weergeven. Zo rond het jaar 2000 zien we dat op initiatief van de commissie Publiciteit de
SGP-Jongeren zich ook voorzichtig op het internet gingen begeven. Vanaf dat moment komt er geleidelijker meer
beeldmateriaal. Vanaf 2006 komen daar ook een aantal filmimpressies bij. Er is gebruik gemaakt van veel
beschikbaar beeldmateriaal. De DVD bevat ook veel niet gepubliceerd materiaal. Helaas moesten we een keuze
maken, dus niet alles is te zien op deze DVD. Wie een kijkje in de geschiedenis wil nemen is van harte welkom. De
blauw onderstreepte woorden zijn links naar meer achtergrond informatie, zoals PDF-bestanden en Filmimpressies.
Als het programma gestart is kunt u met F11 het beeld groter maken en met ‘CTRL +’ schalen naar grootte van uw
beeldscherm.

Op deze DVD is tevens opgenomen het educatieve programma: Kijk, Klik en Ontdek.  Dit programma is, evenals
de jubileum DVD, ontwikkeld door de commissie Publiciteit voor de SGP-Jongeren. Het programma geeft veel
informatie over het bestuur van ons land. 

We wensen u en jullie veel kijk, lees en luisterplezier.
© 2011- SGP-jongeren Goedereede 

 JUBILEUM DVD
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