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NOG EEN KEER 
VERKIEZINGEN 

 
Neen, op het moment dat ik dit 
schrijf is niet de CDA-PvdA-CU 
congie al uiteengespat en 
daarom komen er nieuwe 
verkiezingen.  
 
Neen, in Maart zijn er 
verkiezingen voor de provincie. 
In Februari zal de campagne 
van start gaan. En ook Zeist 
levert een kandidaat op een 
verkiesbare plek; ikke dus. 
Openbaar vervoer (bv de bus 
naar Austerlitz), jeugdzorg en 
algemene gezondheidszorg, 
allerlei ruimtelijke ontwik-
kelingen (waar gaan we bouwen 
en waar wegen aanleggen) en 
natuur (wat doen we met de 
vliegbasis Soesterberg) zijn 
provinciale thema's.  
 
Belangrijk dus om ook vanuit 
Zeist aandacht aan te geven. 
Het Zeister belang zowel als het 
algemeen belang steunen vanuit 
de gedachten van de SP. Als 
het aan mij ligt mag die 
provinciale fractie wel wat beter 
naar buiten komen, actie dus.  
 
Een goede start is bijvoorbeeld 
het strijden voor goed Openbaar 
Vervoer in de provincie en daar 
is Austerlitz een voorbeeld in. Je 
zult nog veel meer horen. 
 
Pieter Wout Duquesnoy  
 
 
 

DUIZEND 
OLIEBOLLEN 
VOOR KAMP 

ZEIST 
 
Nu eens niet een actie van de 
S P ,  m a a r  v a n  d e 
kerkgemeenschappen van 
Soesterberg en Zeist. 
 
Initiatiefnemer Piet Taai vond 
het een leuk gebaar zo 
mogelijk alle asielzoekers in 
Kamp van Zeist een oliebol te 
schenken met Oud en Nieuw.  
 
Meer dan 3000 waren het er. 
Natuurlijk was de SP Zeist 
bereid om op heel korte 
termijn mee te helpen en als 
inzamelpunt voor Zeist te 
fungeren. Ik heb toch, 
namens Zeist, zo'n 150 a 200 
oliebollen kunnen afleveren 
en ik weet dat er nog vele 
Zeistenaren zelf hun bollen 
naar de Vredekerk hebben 
gebracht.  
 
Een eerste streven om de 
meest schrijnende asiel-
zoekers een 5 tal oliebollen te 
schenken werd ruim-schoots 

overschreden en 
P i e t  i s 

dagenlang druk geweest met 
de distributie.  
 
Maar een hartverwarmend 
gebaar. ÉÉN oliebol bleef 
trouwens liggen, die wilde 
niemand hebben. Dat was 
Rita "de oliebol" Verdonk. En 
dat is nu eigenlijk de enige 
oliebol,  die juist wel 
opgesloten zou moeten 
worden met al haar leugens 
en gekonkel en het spelen 
m e t  m e n s e n l e v e n s . 
 
Verder was op zondag 7 
januari om 16.30 uur weer de 
eerste wake van het jaar 
2007 bij de poort van het 
detentiecentrum.  
 
Deze keer was LICHT het 
thema. Licht is er aan het 
einde van de tunnel o.a. door 
het amendement dat door de 
Kamer is aangenomen.  
 
Een wake met lampjes, 
fakkels en veel licht in de 
duisternis. Een strijd die nog 
niet voorbij is. 
 
Pieter Wout  
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De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
regelingen en procedures. 
Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten 
hebben met bijvoorbeeld 
hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

BELANGRIJKE 
ADRESSEN 

 
 
VOORZITTER: 
 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
 

Jeroen van Ravestijn 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestijn@tomaatnet.nl  
 
 
RAADSFRACTIE: 
 
Ine de Vries 
Gandhilaan 3 
3707 KE Zeist 
030-8891394 
ien@tomaatnet.nl 

Beste Partijgenoten, 
 
Allereerst wil ik jullie een gezond 
en strijdbaar 2007 toewensen! 
We herinneren ons natuurlijk  nog 
wel de zege van de Tweede 
Kamer verkiezingen van 22 
november, en we weten ook dat 
we in 2007 op 7 maart de 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten hebben. En mogelijk 
kunnen we die ook met winst af 
sluiten! 
En zo zie je maar, de agenda’s 
beginnen zich alweer te vullen. 
Dat geldt natuurlijk voor de 
fractie, wiens agenda grotendeels 
door de activiteiten rondom het 
raadswerk bepaald word, maar 
ook voor het bestuur van de 
afdeling. 
We willen in 2007 minimaal 4 
zogenaamde SP-cafe’s houden, 
we moeten uiteraard ook weer 
een Algemene Ledenvergadering 
organiseren. 
En door de grote toestroom van 
nieuwe leden willen we in februari 
t w e e  s c h o l i n g s a v o n d e n 
organiseren. De voorbereidingen 
daartoe zijn in middels in gang 
gezet en wellicht kunnen we dit 

interessant maken door een van 
d e  k e r s v e r s e  T w e e d e 
Kamerleden uit te nodigen. Houd 
de brievenbus of je mailbox in de 
gaten! 
 
Zo af en toe krijg ik wel eens de 
vraag: “Mag ik eens bij een 
bestuursvergadering aanwezig 
zijn?”. 
Beste partijgenoten, wij hebben 
als bestuur niets voor jullie te 
verbergen! 
Bestuursvergaderingen zijn voor 
alle leden toegangkelijk! 
 
Dus als je dat wilt, of je wil iets bij 
het bestuur onder de aandacht 
brengen, schroom dan niet! Bel, 
schrijf of mail mij gewoon, dan 
laat ik je weten waar en wanneer 
de vergadering plaatsvindt en 
dan nodig ik je uit! 
De eerstvolgende bestuurs-
vergadering is: 24 januari  om 
20:15 uur op Ridderschapslaan 
20 in Zeist. 
 
Jan Voogdt, 030-6916968,  
Pr. Margrietlaan 289, 
javoogdt@tomaatnet.nl 

Zo aan het begin van 2007……... 


