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Voor de meest actuele informatie: 
surf naar http://zeist.sp.nl ! 

Vereniging Bosch en Duin 
Politiek Café op woensdag 
17 februari 2010. 

Locatie: Clubhuis van de 
Tennisvereniging Bosch en 
Duin aan de Dennenweg 
in Bosch en Duin. Tijd: van 
20.00 tot ongeveer 21.00 uur. 
Pieter Wout 
 
“Wilhelminapark-debat” 17 
februari 20.00 uur 
Buurtvereniging Rond het 
Wilhelminapark De bijeen-
komst vindt plaats in de 

toneelzaal van de Tobias-
school, Lorentzlaan 16, 
aanvang 20.00 uur. Posters en 
verkiezingsfolders zijn welkom! 
Jan Achterberg gaat dit doen 
 
Debat Ouderenbonden Zeist 
24 februari 
Woensdagmiddag 14.00 uur ’t 
lichtpunt Boulevard 2a te Zeist 
Jan Achterberg 
 
Themacafe verstandelijk 
gehandicapten in De Ark, v 
Reenenlaan. 24 februari 19.30 
uur. Jan Achterberg namens de 

SP 

D e b a t  S l o t s t a d  / 
Nieuwsbode 2 maart 
 
Het debat van Slotstad / 
Nieuwsbode is verplaatst van 
vrijdag 19 februari naar 
dinsdag 2 maart.  
 
Het vindt plaats in de grote 
zaal van de Muziekschool te 
Zeist.   
Start debat 20.00 – 22.30 uur.  
Pieter Wout 

 

KOMENDE VERKIEZINGSDEBATTEN: 
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SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

 

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: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

RAADSFRACTIE: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Jij, Ik, Wij SP in Austerlitz. 
 
Met een kleine ploeg zijn we zaterdag 6 februari in Austerlitz 
geweest om het hele dorp te voorzien van onze verkiezingskrant. 
Ook was dit de eerste keer dat we de gigantische banner konden 
uitrollen, daarvan hebben we meteen gebruik gemaakt en een 
mooie foto op het Dorpsplein gemaakt. Daarna zijn we te voet en 
met ondersteuning van de SP-bakfiets het hele dorp rond geweest 
en hebben alle brievenbussen voorzien van de krant. Met die 
nieuwe SP folderhandschoenen is het niet eens meer te koud om te 
folderen. Ook hebben we nog wat gesprekken aangeknoopt, 
waarbij het eerste meteen met het campagneteam van het CDA 
was. Hun koffie was warm, de strijd kan gestreden worden. Dat er 
inderdaad meer tijd gaat zitten in een heel dorp van folders 
voorzien bleek, want de CDA was al weer snel weg van het 
dorpsplein en wij hebben na afloop nog lekker wat warms genoten 
bij De Jonkvrouw. 
 
Daarna ben ik nog op bezoek geweest bij de krakers in Villa 
Sonnehaert, deze monumentale villa zal, als het aan de eigenaar 
ligt, volledig gesloopt worden. Alleen een facade aan de voorkant 
blijft staan. Net of je dan in de Efteling bent, de voorkant is mooi 
maar als monument heeft het afgedaan. Als we als Zeist moeite 
doen onze cultuurhistorie te bewaren, zelfs een museumkwartier 
willen hebben, dan moeten we wel zuinig zijn op ons erfgoed en dit 
niet zomaar om laten buldozeren. Een goed gesprek en daarna met 
de opvallende bakfiets weer huiswaarts. 
 
Pieter Wout  

VERKIEZINGSPOSTERS 
Wilt u graag een verkiezingsposter: neem dan even 
kontakt op met Jan Voogdt (gegevens: zie rechts). 


