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(advertentie/vacature) 
TOMAAT OP WIELEN ZOEKT HANDIGE HULP  

 
Niet alleen is de fractie vernieuwd en verstevigd. 
Ook het Zeister wagenpark van de SP heeft er een 
nieuweling bij. Voor al onze actie's en wat nog meer. 
Een tomaat op wielen, zogezegd.  
Maar zij moet nog wel in optima conditie voor de 
acties worden gebracht. Een nieuw verfje, kleine 
reparaties enzovoort.  
Ben jij een handige SP-er of zit het verven je in je 
bloed? Wil jij de afdeling helpen door lekker je 
handen uit de mouwen te steken?  
Neem dan even contact op met Jan Voogdt of 
Jeroen van Ravenstijn.  
Want we willen naast spectaculair voor de dag 
komen, ook naar buiten gaan met de voor ons zo 
bekende goede kwaliteit. 
 
 
Jan Voogdt: 030-6916968 of javoogdt@tomaatnet.nl 
Jeroen van Ravenstijn: 030-6962398  of  ravestijn@tomaatnet.nl  

Impressie van een wake.  
 
Op zondag 2 april j.l. kwamen tientallen mensen 
bij het detentiecentrum in Soesterberg bij elkaar 
om een wake te houden en om hun onvrede met 
het beleid van minister Rita Verdonk te laten 
zien. 
  
Het was een mooie lentedag met hier en daar 
blauwe lucht en witte wolkjes. Maar het grijze, 
stalen hek, het prikkeldraad en de grijze muur 
deden afbreuk aan het lentegevoel dat 
voorzichtich probeerde op te komen.  
Gelukkig was er het gevoel van saamhorigheid. 
De fakkels - het licht van de vrijheid - brandden, 
een gedicht werd voorgelezen en de liederen 
klonken helder.  
 
Af en toe werd het stalen hek door poortwachters 
geopend. Zij gaven geen krimp. 
  
Kinderen horen niet in een detentiecentrum weg 
te kwijnen, alleen omdat zij en hun ouders het 
stempel "illegaal" opgedrukt kregen.  
Wij blijven onze stem verheffen. Ik hoop dat wij 
met elkaar bereiken dat deze kinderen en hun 
ouders binnenkort in vrijheid een toekomst 
kunnen opbouwen in het mooie Nederland.  
 
Ik hoop dat het geen droom blijft.  
 
Barbara M.Th. Rengger.  
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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: 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN Zeist 
030-6959716 
06-29430795 
pieterwout@tomaatnet.nl 

Mailtje aan loco 
burgemeester  

van Heythuysen 
Beste mijnheer Wagemans 

In het VNG blad roept u op tot 
burgelijke ongehoorzaamheid. 

Kinderen op straat zetten of in de 
gevangenis is daarbij uw drijfveer. 
Een overheid die dit doet mag zich 
geen overheid meer noemen. Dank voor 
deze kloeke woorden.  

Ze zullen u niet in dank worden 
afgenomen. Ze zijn wel de enige 
menselijke reactie die er op dit 
moment mogelijk is in het kader van 
"ons" asielbeleid. 

Dank van een ex-raadslid in Zeist, 
nu fractieassistent en aanwezig bij 
elke wake bij de ingang van Kamp van 
Zeist. "Wij" (d.w.z. gemeente Zeist) 
h e b b e n  k i n d e r e n  i n  " o n s " 
detentiecentrum.  

Dit detentiecentrum, Kamp van Zeist, 
is ook nog eens door de commissie 
van P. van Vollenhove bestempelt als 
net zo onveilig als Schiphol. Geen 
wonder dat ik als SP-er de actie 
steun, welke de raad van kerken is 
opgestart.  

Kamp van Zeist is voor mij het 
s y n o n i e m  v a n  b e l a c h e l i j k 
overheidsbeleid. Ik ben blij dat ook 
in Heythuysen de belachelijkheid van 
dit ministerieel dwalen wordt 
gezien.  

Jammer dat de zeister raad dat nog 
niet zo tot uiting brengt. Ik hoop 
dat een vingerwijzing, zoals u die 
hebt gedaan, ook onze raad tot 
inkeer brengt. 

Nogmaals dank daarvoor. 

Vriendelijke, socialistische groet 

Pieter Wout Duquesnoy 

lid bestuur van SP Zeist 

EHBO DIAK TOCH 
ECHT OPEN  

( 1  a p r i l  2 0 0 6 )  
 
De SEH (SpoedEisende Hulp) 
van het Diakonessenhuis in Zeist 
is 24 uur per dag open. En dat 
is toch heel mooi, als je die 
hulp opeens nodig hebt.  
 
Speciaal op 1 april (en dat is 
GEEN grap) en je dan 
bedenkt: "2 jaar geleden zou 
dit de dag zijn geweest dat de 
zeister spoedeisende hulp 's 
avonds niet meer open zou 
zijn".  
 
Gelukkig is dit geen waarheid 
geworden. Wat heet, ons Diak 
en de SEH zijn "alive and 
kicking" ! 
  
Niet alleen is de verbouwing in 
het Diak in volle gang, met 
mooie resultaten en een heel 
levendig ziekenhuis.  
 
Ook voor de SEH staan de 
goede  p lannen  k laar . 
Samenwerk ing  met  de 
huisartsenpost is daarin heel 
belangrijk. Een plek voor alle 
s p o e d h u l p  d o o r  e e n 
combinatie van huisartsenhulp 
en ziekenhuis-EHBO.  
Een synergie die meer oplevert 
dan de som van de delen.  
 
In alle hectiek, die ik 
meemaakte, zag ik zeer 
betrokken en vakbekwame 
mensen die klaar staan voor 
Zeist en de wijde omtrek.  
 
Dus niet vergeten. De zeister 
Spoed Eisende Hulp is 's 
avonds en 's nachts gewoon 
open. Een goed en veilig 
gevoel. 
 
 
Pieter Wout Duquesnoy  


