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

De laatste dagen verbaas ik me 
steeds weer als ik de krant lees. 
De media doet verslag van partij- 
en vakbondsbestuurders die op zijn 
minst bang zijn voor de onstuitbare 
opmars van de SP. 
 
Van de week las ik in het NRC dat 
Agnes Jongerius de vakbond FNV 
niet wilde associëren met de SP. 
Oud bestuurder Ton Heerts deed er 
nog een schepje bovenop door te 
zeggen dat de SP de FNV 
demonstraties beheerst. 
Wil de top van FNV enige 
geloofwaardigheid onder haar 
leden behouden dan zou zij blij 
moeten zijn met de uitgestoken 
hand van de SP. 
 
We werken met elkaar aan het 
zelfde doel, nl. een rechtvaardig 
Neder land  voor  i edereen . 
De SP weet wat er leeft in haar 
achterban en helpt de mensen in 
beweging te komen om tegen 
onrecht in verzet te komen. 
Heeft de FNV-top niets opgestoken 
van de demonstratie op het 
Museumplein in oktober 2004? 
Is daar het bewijs niet geleverd dat 
het rendement hoger is als we 
samen werken? 
 
Van onderaf werd massaal 
geprotesteerd tegen het beleid van 
he t  toen z i t tende kabine t 
Balkenende: door strijd is er wat 
bereikt! 
 
Misschien is de FNV  te cynisch om 
te zien dat Nederland erg 
verandert is en dat nog steeds doet, 
Het mag de vakbond duidelijk zijn 
dat na decennia van aanpassen, 

praten en polderen de beweging 
van ons allemaal is. 
Het is juist zaak met elkaar 
bondgenootschappen te sluiten. 
 
Dit weekend las ik in de Volkskrant 
dat de PvdA er zelf achter is, dat 
het krimpen van haar achterban te 
wijten is aan haar eigen arrogantie. 
Te lang heeft deze partij gedacht 
dat zij de vakbonden hadden om te 
weten wat er onder de mensen 
leefde, zelf kon men vanuit 
kamertjes, zo dacht men, het land 
prima bezien. 
 
Veel van de oorspronkelijke PvdA 
vakbondsleden zijn opgestapt en 
daarmee ook de 'zintuigen' voor de 
PvdA. 
 
De PvdA is blijkbaar naarstig op 
zoek naar een navigatiesysteem 
want na hun enorme verkiezings-
nederlaag, werd er door Diederik 
Samson hardop zelfs gedacht aan 
een fusie met de SP. 
 
Iets waarop de SP achterban in zijn 
geheel niet zit te wachten. 
Leden die zich bij de PvdA niet 
meer thuis voelen kunnen lid worden 
van de SP. 
 
Een SP dat groter zal zijn als de 
PvdA biedt pas daadwerkelijk 
k a n s e n  v o o r  e e n  l i n k s e 
samenwerking. 
 
Je reactie zie ik graag tegemoet, 
 
Annette Melse 
 
 
 

 
 
 

B i j  de ze  T r i b u ne  i s  een 
Ouderenkrant toegevoegd.  
Mo c h t  u  z i c h  ( n og )  n i e t 
aangesproken voelen door deze 
krant, schroom niet deze door te 
spelen aan iemand die wel tot de 
“juiste” bevolkingsgroep behoort. 
En deze doelgroep hoeft zeer 
zeker geen lid van de SP te zijn! 
 
Voor deze 55+ers staat een 
ouderencafé op stapel, waar en 
wanneer wordt nog bekend 
gemaakt! 
 
 
SP-caravan op Belcour 

Iedere laatste zaterdag van de 
maand staat de Zeister SP-caravan 
op Belcour. Heeft u een vraag aan 
de SP, dan is dit een mooie 
gelegenheid om deze te stellen. 
Op 28 april staat onze caravan er 
voor het eerst. 
 
Openheid over Irak 
 
De SP is begonnen met een 
p u b l i e k s a c t i e  v o o r  e e n 
onafhankelijk onderzoek naar de 
Nederlandse steun aan de oorlog in 
Irak. De partij gaat de komende 
weken op internet en in het hele 
land handtekeningen inzamelen, in 
samenwerking met het burger- 
initiatief 'Openheid over Irak'. 
De Tweede Kamer wees een 
parlementair onderzoek af, dankzij 
een blokkade van coalitiepartijen 
CDA, CU en PvdA. Later dit 
voorjaar zal een soortgelijke 
stemming in de Eerste Kamer aan 
d e  o r d e  k o m e n .  D e 
handtekeningenactie zal het 
pleidooi voor een onafhankelijk 
onderzoek ondersteunen.   

Monopoly op verzet? Ouderenkrant 



Pagina 2 

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: 
 
Annette Melse 
Bergweg 52 
3707 AD  Zeist 
tel: 06-40353853 
e-mail: amelse@sp.nl 
 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
 

Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

 

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

Tot teleurstelling van de SP hebben 
CDA, PvdA en VVD zich vanmiddag 
uitgesproken voor voortzetting van 
de oude coalitie. Nog voordat er van 
enige onderhandelingen plaats kon 
zijn werden de winnaars van de 
verkiezingen, Christenunie en SP aan 
de kant gezet. 

De openbare vergadering was 
bedoeld om duidelijk te krijgen met 
welke partijen de onderhandelingen 
verder zouden gaan. Zeven van de 
tien fracties besloten dat met de zes 
grootste partijen verder gepraat kon 
worden. VVD, CDA en PvdA vonden 
dat echter niet nodig en besloten de 
huidige coalitie voort te zetten. 

F r a c t i e v oo r z i t t e r  W i t t e m an : 
“Blijkbaar zijn de verkiezingen voor 
het CDA, de VVD en de PvdA, die 
10% van hun stemmen verloren, 
a l l e e n  m a a r  e e n  l a s t i g e 
bijkomstigheid. Ondanks de uitslag 
van 7 maart en de bereidheid van 
vele fracties waaronder wij zelf om 
serieus te gaan onderhandelen, 
blijven deze drie partijen aan het 
pluche geplakt. Ik heb er geen goed 
woord voor over.” 

Op vragen van de SP over de reden 
de partij uit te sluiten van 
onderhandelingen kwam geen 
antwoord. Alleen de PvdA stelde dat 
ze koos voor een “stabiele coalitie”. 
Het CDA en de VVD weigerden een 
inhoudelijke argumentatie aan te 
geven waarom de grote winnaar van 
d e  v e r k i e z i n g e n ,  d e  S P 
buitengesloten werd.  

De SP is nu in ieder geval de grootste 
oppositiepartij in de Staten van 
Utrecht en zal de aankomende 4 jaar 
steeds weer opnieuw de mensen laten 
zien dat er andere keuzes mogelijk 
zijn.” 

Nieuwe bestuurs 
samenstelling! 

Tijdens de ledenvergadering van 12 
maart jl is het bestuur versterkt met 
een aantal nieuwe mensen. Onder de 
kop Belangrijke adressen (rechts) vind 
u drie bestuursleden, hieronder volgt 
voor de volledigheid de rest. 

Lid, penningmeester en hulpdienst: 
Gathy Jacobs 
Verzetslaan 80 
3705 PN  Zeist 
tel: 030-6955384 

Lid: 
Roel Hiskes 
Laan van Vollenhove 733 
3706 EA  Zeist 
e-mail: roelhiskes@hotmail.com 

Lid: 
Rogier van der Kruk 
Oude Postweg 36 
3711 AH  Austerlitz 
tel: 0343-491380 
e-mail: rogier1@tomaatnet.nl 

Lid en actiecoördinator: 
Jantje Paasman 
Jan Scheplaan 8 
3705 LJ  Zeist 
tel: 06-21958525 
e-mail: jantjep@tomaatnet.nl 

Lid: 
Tina Renken 
e-mail: tina@tomaatnet.nl 

Lid: 
David Tompot 
Warande 133 
3705 ZK  Zeist 
e-mail: davidtompot@hotmail.com 

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

SP in provincie 
Utrecht aan de 

kant gezet 


