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AKTIE!! 
• • • 

  

Austerlitz in 
isolement? 

De opheffing van di-
recte busverbinding 
Austerlitz - Drieber-
gen is rampzalig 
voor de mensen die 
op het openbaar 
vervoer zijn aange-
wezen. Boodschap-
pen doen in Drieber-
gen? Kan niet meer. 
Bezoek ontvangen 
dat niet over eigen 
vervoer beschikt? 
Wordt heel moeilijk. 
Naar het NS-station 
Driebergen-Zeist ? 
Over Zeist! Dat is 
onaanvaardbaar. 
Vandaar dat de SP 
met de bewoners 
van Austerlitz een 
handtekeningaktie is 
gestart om de be-
wuste busverbinding 
terug te krijgen. 
Hierbij is ook al 

steun vanuit Drie-
bergen en een aan-
tal buschauffeurs 
toegezegd 
Afgelopen zaterdag 
hebben een aantal 
leden van ons de 
kaarten in Austerlitz 
deur aan deur be-
zorgd. 
Tijdens het folderen 
kregen we ai leuke 
reakties.  
Wij hopen maar dat 
de bewoners deze 
aktie massaal zullen 
steunen zodat we de 
aktie een leuk ver-
volg kunnen geven. 
Voor inlichtingen 
over deze aktie kun 
je bellen naar Ben 
Wiegers 030-
6920422, maar ook 
naar Joke van Ee 
die omdat ze een in-
woner is van Auster-
litz nauw betrokken 
is bij deze aktie Joke 
van Ee 0343-491996 

Nieuwe 
gezichten? 

De afgelopen maan-
den zijn heel veel 
mensen lid geworden 
van de SP. Ook van 
onze afdeling. Deze 
mensen hebben zich 
om uiteenlopende 
redenen bij ons 
aangemeld; de een wil 
zich inzetten voor de 
SP, anderen zien de 
SP als het enige echte 
linkse alternatief in de 
politiek, ga zo maar 
door Maar deze 
mensen weten (nog) 
niet echt wie er verder 
zoal lid zijn van onze 
afdeling (en dus de 
SP). En aangezien we 
geen partij zijn waar 
de mensen slechts 
aantallen vertegen-
woordigen gaan we 
daar wat aan doen. 
Op 6 juli aanstaande 
organiseren wij een 
kennismakingsbijeen- 

komst waar iedereen 
van harte welkom is. 
Om kennis te maken 
met andere leden. Om 
eens de sfeer te proe-
ven. Om te weten wie 
is wie en doet wat in 
onze afdeling. Maar 
absoluut geen' officië-
le ledenvergadering, 
nee gewoon een ge-
zellig samen zijn! Er is 
wat te knabbelen en 
uiteraard wat te 
drinken.een muziekje 
op de achtergrond, 
kortom, we willen een 
gezellige sfeer creë-
ren. 
Deze avond wordt ge-
houden in het gebouw 
van de speeltuin vere-
niging "Griffensteijn" 
aan de Griffensteijnse-
laan te Zeist. Vanaf 
20.00 uur is iedereen 
welkom! Alle leden 
hebben een 
persoonlijke uitnodi-
ging ontvangen, maar 
het kan natuurlijk altijd 
zijn dat mensen na het 
versturen van deze 
uitnodigingen lid zijn 
geworden. Bij deze 
zijn ook jullie van harte 
uitgenodigd! Voor 
inlichtingen bel je even 
met Ben of Jan 

 



DE 

SP 

STEUNT 
GENETISCHE 
MANIPULATIE 

VAN ONZE 
VOEDINGS-
MIDDELEN. 

????? 

Nee kameraden, 
onzin natuurlijk!! 
Maar...........  

daar willen we 
het met elkaar 
wel eens over 
hebben. Wat zijn 
dan onze stand-
punten ten aan-
zien van geneti-
sche 
manipulatie 

 

H U L P D I E N S T  
Z E I S T  

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: 
Tel: 030-6955384 

En zij we het dan 
daar ook mee 
eens? 

In de periode 
september tot de-
cember gaan we 
2 of drie thema-
avonden organi-
seren. Met elkaar 
praten over bij-
voorbeeld zo'n 
onderwerp als 
genetische mani-
pulatie van voe-
dingsmiddelen. 
Maar ook onder-
werpen als: 
Veiligheid en 
recht, Zorg, On-
derwijs. 
Het lijkt ons een 
aardig idee om 
het onderwerp 
door een  
"deskundige" te 
laten inleiden om 
daarna hierover 
met elkaar van 
gedachten te wis-
selen. 

Andere onder-
werpen dan de 
genoemde kun-
nen natuurlijk 
ook. 
Heb je een idee ? 
Laat het me we-
ten. 

Ad Schiedon 
Ajschied@wishmail. net 

Geachte Redaktie 

Ja geachte 
redaktie, zulke 
brieven krijg ik 
nooit. 
Maar beste leden, 
hebben jullie dan nooit 
eens kritiek op 
bijvoorbeeld de 
opmaak van dit 
inlegvel, of over het 
bestuur ? Of over wat 
dan ook in onze afde-
ling ? Laat het dan 
weten ! Alleen als we 
reaktie krijgen blijven 
we scherper! Houd 
ons scherp laat ons 
niet indutten! De 
adressen waar je met 
je reaktie naar toekunt 
staan boven aan blad 
1 

De Redaktie  

NUTTIGE ADRESSEN 
Jan Voopdt Raadslid 
Zeist 
De Wetlaan 21 3707 XA 

Zeist Na 18:00 tel. 030-
6916968 

Ben Wieoers 
Afdelingsvoorzitter 
L. van Henegouwen 60 
3703 TE Zeist 

/ 
Ad Schiedon 
scholingscoördinator 
Bloemengaard 36 
3941 TC Doorn tel. 
0343-413871 

Kerngroep 
Driebergen/Doom 
Gerard Dufoumv 
Tel. 0343-512448 

Kerngroep 
Veenendaal 
Gert Worst 
Tel. 06-20401836 

SPHond Gijsje 
naar de eeuwige 

jachtvelden 

Gijs, de hond van 
Pieter de Pree en 
Jeannette de Jong, 
respectievelijk pen-
ningmeester en ge-
meenteraadslid bin-
nen onze afdeling 
was een echte SP-
Hond. 
Zij, het was een 
vrouwtje hield zich 
niet aan gezagsver-
houdingen. De bode 
van het ge-
meentehuis was 
haar net zo lief of... 
misschien wel liever 
dan Burgemeester 
en Wethouders. 
Gijsje heeft het daar 
dan ook naar ge-
maakt binnen de 
Zeister bestuurders-
kliek. 
Zij was de enige 
hond, die de raads-
vergaderingen 
mocht verstoren als 
ze haar bazinnetje 
Jeannette de Jong 
kwam halen. Zij gaf 
het voorbeeld dat er 
echt iets veranderd 
kon worden in Zeist. 
De bode's waren 
gek met haar, altijd 
lag er een honde-
koekje voor haar 
klaar. Gijsje was er 
bijna altijd bij, bij ak-
ties maar ook op de 
markt. 
Met de baas en het 
bazinnetje zullen ve-
len van ons Gijsje 
missen.

 


