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GEFELICITEERD ! 

Allereerst wil ik 
diegenen die heb-
ben gefolderd, ge-
plakt en op de markt 
gestaan bedanken 
voor hun inzet! 
Mede door hen heb-
ben we net zoals bij 
de gemeenteraads-
verkiezingen 
zetelwinst voor onze 
partij weten te be-
halen ! Het was 
deze keer 

wel een vreemde 
campagne, ik bedoel 
gelet op de ontwik-
kelingen die zich in 
de campagnetijd 
voordeden. De tele-
visiedebatten met de 
grote 4 partijen en 
Pim Fortuyn. Dan de 
laffe moord op For-
tuyn gevolgd door 
een campagnestop. 
Toen een week van 
aantijgingen op 

rechts maar ook op 
links, een week vol 
aandacht voor Pim 
Fortuyn en de 
mogelijke gevolgen 
voor dé Neder-
landse politiek. Gek 
genoeg bleven we 
onder dit politieke 
geweld in de 
opiniepeilingen toch 
wel rond de 8 zetels 
hangen. En toen..., 
toen werd het 15 

Mei...Een span-
nende dag... Op  
een gegeven mo-
ment stonden we 
woensdagavond in 
de peilingen even op 
10 zetels, uiteindelijk 
werden het er 9 !! 
Een zetelwinst waar 
we elkaar mee mo-
gen feliciteren!!'!!! 
En ik denk dat we 
het verdiend heb-
ben!!! 

  

SP Veenendaal 
Op donderdag 18 
april j.l. startte de SP 
kerngroep Veenen-
daal een 
handtekeningenactie 
voor de terugkomst 
van een eigen arts-
en apotheekpost 
buiten de normale 
werktijden in Veen-
endaal. Tijdens de 
profwielerklassieker 
Veenendaal Veen- 

endaal werd de 
mensen gevraagd 
hun handtekening te 
plaatsen onder een 
petitie. Hierin pleiten 
wij voor de terug-
keer van een artsen-
en apotheekpost in 
Veenendaal in de 
avond-en nachturen 
en in de weekenden 
en totdat deze situa-
tie is hersteld een 
volledige reiskosten- 

vergoeding voor ie-
dereen die naar Ede 
moet reizen en een 
kosteloze bezorging 
van medicijnen voor 
de mensen die niet 
zelf in staat zijn naar 
Ede te reizeh. De 
petitie zal te zijner 
tijd worden aange-
boden aan organisa-
ties van huisartsen, 
apotheken en zorg-
verzekeraars. De 

actie is spontaan ge-
boren wegens de 
onrust die onder de 
mensen is ontstaan. 
Het gebrek aan in-
spraak bij de bur-
gers en het op een 
laat tijdstip inlichten 
van de nieuwe situa-
tie. Om de handteke-
ningactie luister bij 
te zetten zijn onze-
brandweerauto's in-
gezet om deze 
brand (symbolisch) 
te blussen.Voorlopig 
resultaat: Er zijn al 

ruim 2900 hand-
tekeningen binnen !! 

Vaderlandse politiek zonder SP 

Is als Tosti zonder 
ketchup 
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De zorg, op 
eenzondagmiddag 

12 Mei jongstleden 
was de dag van de 
verpleging. Omdat 
bekend is dat er te 
weinig handen aan 
het bed zijn, leek het 
Jan, Jeannette en 
mij een goed plan 
om een paar uur als 
vrijwilliger te gaan 
helpen bij Bo-
venwegen. Ondanks 
dat er eerst 
aarzelend werd 
gereageerd op ons 
aanbod, werden we 
allerhartelijkst ont-
vangen en meteen 
doorverwezen naar 
de afdeling waar we 
terecht konden. Het 
betrof geriatrisch-
psychische 
patiënten. Hoezeer 
in eerste instantie 
het verplegend 
personeel blij met 
ons was bleek wel 
uit het feit dat er 1 
verpleger op 15 
patiënten aan- 

 

HULPDIENST 
ZEIST 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen die 
problemen hebben met 
uitkeringen, rege lingen en 
procedures. Ook kunnen er 
mensen terecht, die con-
flicten hebben met hun 
werkgever of hun huisbaas. 

De hulpdienst  is  
bereik baar  op 

Dinsdagavond:  
T e l :  0 3 0 - 6 9 5 5 3 8 4 

wezig was! Meer zijn 
er gewoon niet! En 
omdat er zo weinig 
verplegers zijn, wer-
den de laatste men-
sen pas om 13.30 uur 
gewassen. Dit is echt 
te gek voor woorden, 
en het personeel baalt 
er ook verschrikkelijk-
van. Maar ze hebben 
de keuze gemaakt: 
liever goed en dan 
maar wat trager, dan 
"quick and dirty". Onze 
eerste taak was het te 
eten geven van 
mensen die dat zelf 
niet meer kunnen. En 
of een beetje aan-
dacht helpt! Mensen 
die normaal weinig 
eten, konden met wat 
extra aandacht, zorg 
(een praatje doet al 
wonderen) en veel ge-
duld toch een behoor-
lijke maaltijd op krij-
gen. En dat is het to-
verwoord: geduld. Iets 
waar het personeel 
(bijna) niet aan toe-
komt, want er moeten 
nog meer mensen 
eten, de afwas moet 
gedaan, het avond-
eten moet klaarge-
maakt worden, de ron-
de moet gedaan wor-
den om de bedlegeri-
ge patiënten te eten/ 
drinken geven, etc. En 
op zo'n moment zijn 
vrijwilligers goud 
waard. Die nemen hen 
een stukje werk uit 
handen, zodat er weer 
wat tijd komt voor per-
soonlijke aandacht 
voorde patiënten. Iets 
waar ze meer dan 
recht op hebben! 
Sommige patiënten 
waren al weken niet 
meer buiten geweest, 
Jan en Jeannette heb- 

ben met enkelen een 
lekkere wandeling ge-
maakt. En wat opvalt: 
het humeur van de 
verplegers. Ondanks 
de zware taak die ze 
hebben, het meer dan 
ernstige personeelste-
kort, ze zijn en blijven 
vrolijk! Maar dan in 
persoonlijke gesprek-
ken klinkt ook wel de 
moedeloosheid door, 
hoe lang kan dit nog 
doorgaan; de mensen 
raken opgebrand, ze 
willen wel, maar kun-
nen op een gegeven 
moment niet meer. 
Het is niet alleen de 
hoogste tijd dat Den 
Haag iets aan deze 
wantoestanden doet, 
maar ze moet het heel 
erg snel doen. Wat 
overblijft is een 
positief gevoel, niet 
over hoe de zorg ge-
regeld is, maar hoe blij 
de mensen zijn (zowel 
personeel als patiën-
ten) als je komt hel-
pen. Een praatje, een 
stukje lopen, een hand 
op de schouder, dat 
betekent voor de pa-
tienten heel erg veel. 
En het eten geven/ 
afwassen/etc.: valt 
reuze mee, zeker als 
je ziet hoe blij je de 
mensen er mee kan 
maken. 
Wat mij betreft mogen 
ze tedere maand een 
dag van de zorg ma-
ken. En dat er dan ook 
voldoende mensen 
zijn die een paar uur-
tjes komen helpen. 
Als je hier meer over 
wil weten of ook eens 
wil meehelpen, neem 
dan gerust kontakt op 
met Jan Voogdt of 
Ben Wiegers! 

Thema-avonden 

In de periode septem-
ber tot december gaan 
we 2 of drie thema-
avonden beleggen. 
Mogelijke onderwer-
pen kunnen zijn: Bio-
technologie, Veiligheid 
en recht, Zorg, Onder-
wijs. 
De bedoeling is dat 
een "deskundige" het 
onderwerp kort komt 
inleiden om daarna 
hierover van gedach-
ten te wisselen. 
Andere onderwerpen 
dan de genoemde 
kunnen natuurtijk ook. 
Heb je een idee ? Laat 
het me weten. 

Ad Schiedon 
Ajschied@wishmail.net 
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