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

 

SWZ in gevaar? 
 

Op 7 juni jongstleden hebben 
de SP afdelingen Zeist, de 
Bilt, Utrechtse Heuvelrug en 
Wijk bij Duurstede een notitie 
aan de directie en OR van de 
SWZ aangeboden. 
Dit alles om te voorkomen dat 
d e  S W Z  d a n w e l 
verze l fs tand igd  danwe l 
gesloten zal worden. 
Voor meer informatie: zie onze 
website zeist.sp.nl 
 
W a k e  o p  h e t 
detentiecentrum in 
Soesterberg 
 
   -  O o k  a l  h e e t  d e 
bemoedigingsactie voor de 
gevangenisbewoners “Wake”, 
het was gelukkig niet s’nachts! 
 
Dus op de 1e zondag van de 
maand, in mijn geval was dat 
vandaag 6 mei 2007, ben ik voor 
’t eerst meegeweest met de 
wake, van 16.30 tot 17.30 uur. 
’s Ochtends had ik nog even met 
Machteld Copijn overlegd met 
een kop thee wat je nou kan 
doen, als je niet eens bij de 
gevangenis naar binnen mag..... 
Machteld was namelijk actief bij 
het toenmalige asielzoekers-
centrum “Wulperhorst”. 
Ik heb haar daar een paar keer 
geholpen met uitwisselings-
avonden. 
Machteld’s idee over de wake is 
dat het toch wel een steun voor 
de gevangenen van het 
detentiecentrum is, als je aan de 
wake meedoet. 
Omdat de mensen daarbinnen 

 

BELCOUR en POLITIEK CAFE 
 

Veel van jullie zullen het gemerkt hebben: elke laatste zaterdag van 
de maand staan we met onze geweldige actiecaravan op Belcour. 
Het winkelend publiek moest er even aan wennen, maar nu, na 3 
keer, merk je dat mensen spontaan op ons af komen om een praatje 
te maken of soms een discussie aan te willen gaan. 
 
Het actiemateriaal dat wij bij ons hebben leent zich daar dan ook wel 
voor:  

• Voor een onderzoek naar de ware redenen van onze regering 
om steun te verlenen aan de oorlog in Irak voeren wij een 
handtekeningenactie; 

• Voor de ouderen deelden wij een “eigen” krant uit; 
• We flyer(d)en voor het Meldpunt Gehandicaptenzorg; 
• En mensen zitten zelf ook nooit om lokale 

gespreksonderwerpen verlegen, iets waar wij dan vaak weer 
wat van kunnen opsteken! 

 
Onze permanente actie werkt dus twee kanten op en ik denk dat we 
gerust kunnen spreken over een succes! 
Voor de zomerstop in juli/augustus staan we op 30 juni tot 14.00 
uur nog een keer op Belcour.  
 
Deze keer vragen we, naast Irak en het Meldpunt, aandacht voor ons 
Politiek Café dat we organiseren op 1 juli (vanaf 14.00 uur in Café 
“de Zotte”). 
Het thema van deze middag is: hoe is het om te wonen in Zeist? 
 
Wat zouden we willen verbeteren, wat is er juist zo fijn en willen we 
behouden? 
Groen versus bouwen, cultuur, infrastructuur, nou ja, noem maar op! 
 
Naast de vaste hulp zouden wij graag het Belcourteam uitbreiden 
met wat enthousiaste leden.  
Geef je gerust op, al is het om een keer alleen mee te “kijken”…… 
 
De koffie staat vanaf 10.30 uur klaar!  
Tot dan? 
 
Annette Melse. 
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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: 
 
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 

dan weten dat je nog aan ze denkt. 
 
   -Met Pieter Wout van de SP ben ik 
(ook van de SP) gefietst naar 
Soesterberg en bij de ingang van het 
detentiecentrum kwamen toch wel 
zo’n 40 mensen bijeen en een paar 
enthousiaste kinderen. 
 
Het was na weken achter elkaar zon 
voor het eerst grijs geworden in de 
lucht en het begon al een beetje te 
motregenen. 
Een meisje had mooie plakkertjes op 
haar nagels, roze vlinders en 
bloemen. 
Het waaide, dus ’t was een heel 
gedoe om die plakkers op de nagels 
te houden. 
 
Pieter Wout had een speaker bij zich 
en daardoor kon je de 3 sprekers 
goed verstaan, die de kerken en 
vrijwilligers vertegenwoordigen. 
Zij zetten zich in voor de azielzoekers 
die daar geen kant op kunnen. 
Ze wisten van de dominee en de 
pastor die daar binnen zijn geweest 
enkele namen van de gevangenen. 
Ook hoe een paar van hen op 
abrubte wijze tijdens hun werk zijn 
overvallen en gevangen zijn 
genomen. 
Na dit relaas werden een paar 
liederen gezongen met tot slot een 
mooi gedicht van Herman Verbeek. 
 
   -Vervolgens liepen we naar de 
zijkant van het detentiecentrum. 
Iedereen had bloemen bij zich. 
De bloemen hebben we bevestigd op 
verschillende punten op het hek met 
kleine afstanden van plusminus 30 
cm. 
Wat ziet zo’n hek er dan even anders 
uit! 
Er was wel een achterdochtige 
bewaker op de loer om te kijken wat 
we daar deden. 
Dus tijdens het bevestigen van de 
bloemen is er heftig en hard 
gezongen “we shall overcome”. 
Want niemand is er natuurlijk op uit 
om een bewakingshond op zich af te 
krijgen. 
 
Alles was duidelijk zichtbaar voor 

degenen die in ’t detentiecentrum 
leven. 
Er werd zelfs gezwaaid, maar dat kon 
ik niet zo goed zien doordat er 
dwarsspijlen voor de ramen zitten. 
 
De wake wordt al sinds 2002 elk jaar 
1e zondag van de maand gehouden. 
 
   -Na dit ritueel is iedereen weer naar 
huis gegaan en er werd natuurlijk nog 
even gediscussieerd over de 
asielzoekers. 
Of er niet een collecte voor ze 
gehouden kan worden. 
Of er dan niet beter glasfieber-
prikkeldraad (....) neergezet kon 
worden voor de transparantie. 
Of misschien beter inzamelen voor 
de al draaiende macramé-cursussen, 
of iets met samen koken met de 
omwonenden. 
Voor een zakcent mee voor degenen 
die vrij komen, om te starten een 
leven op te bouwen. 
En dat er bij Bovenwegen ongeveer 8 
plaatsen zijn voor enkelen van hen 
om er te kunnen werken als 
verzorghulp. 
En of de Stichtse Waranda misschien 
2 appartementjes vrij kan maken voor 
enkele gevangenen. 
Misschien weet Humanitas hoe je 
kan organiseren samenwerking te 
bevorderen tussen burgers en 
asielzoekers. 
 
Hoeveel asielzoekers zijn ’t  Pieter 
Wout?  800...! Jemich... waar kan dat 
allemaal geplaatst worden? 
(Nou snap ik ook waarom die 
bewaker zo alert was!) 
O, de Diakonesse uit Putten wil ook 
iets voor ze doen? 
En dat er ook contacten in Duitsland 
liggen, waar men asielzoekers kan 
en wil plaatsen. 
 
Er is zonet een nieuwe directie 
gekomen in ’t detentiecentrum in 
Soesterberg en dat moet een goeie 
ingang zijn om weer nieuwe 
afspraken te kunnen maken. 
 
Alexandra de Bois 


