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Korte impressie van 
de SP-ouderendag op 
18 juni 2005 in 
O u w e h a n d s 
Dierenpark te Rhenen. 
 
Ongeveer 200 SP-ers 
kwamen naar Rhenen 
om deze dag samen te 
beleven. 
Deze werd stipt om  11 
uur geopend met een 
welkomstwoord door 
Marijke Kamphorst, 
v o o r z i t t e r  d e r 
Ouderenvereniging. 
Hierna volgde een 
inleiding van Ronald 
van Raak, lid 1-ste 
kamer voor de SP. Jan 
de Wit, die in eerste 
instantie de inleiding 
zou verzorgen was op 
het laatste moment 
verhinderd. 
Ronald ging in op het 
gebrek aan respect 
van jongeren voor 
ouderen. Mede wordt 
dit sterk aangewak-
kerd door dit kabinet 
met uitspraken van 
Zalm als: "Jongeren 
moeten betalen voor 
de oudedagvoorziening 
van ouderen", en: 
'Ouderen zijn een 
tijdbom onder dit 

kabinet". 
En:, "Er is geen geld 
voor de toenemende 
vergrijzing" 
Het is een pertinente 
leugen om dit het volk 
voor te houden, 
immers het zijn de 
ouderen die voor hun 
pens ioen hebben 
gespaard tijdens hun 
arbeidzame leven, en 
ook belasting hebben 
betaald. 
Het zijn ook de 
ouderen die na de 
oorlog het land weer 
hebben opgebouwd en 
strijd hebben gele-
verd voor sociale 
rechten voor werk-
nemers waar de 
jongeren van mee 
profiteren. 
Als het kabinet wil dat 
we langer doorwerken 
na het vijfenzestigste 
jaar betekent dat, dat 
we langer belasting 
betalen, en dus ook 
korter aanspraak  
maken op AOW en 
pensioen. 
Deze inleiding riep 
enkele vragen op uit 
de zaal waar uitvoerig 
op werd ingegaan...  
Na het optreden van 

de cabaretgroep 
"Lopend vuurtje" was 
er de lunch. 
Het middagprogramma 
werd gevuld met 
gedichten van Mieke 
B a t e n b u r g ,  e e n 
forumdiscussie over 
wonen en welzijn voor 
ouderen. 
De middag werd 
afgesloten met een 
toespraak door Agnes 
Kant, waarop ze inging 
op de veranderingen in 
het zorgstelsel per 1 
januari 2006. Welk 
voordeel dit oplevert 
voor de rijken, en welk 
nadeel voor de 
''armen". 
Daarna mochten we 
nog even apies kijken 
in het park tot 17 
uur... 
Ik vond het een zeer 
geslaagde dag en voor 
herhaling vatbaar. 
 
Bart van Amstel. 

 
Beste Partijgenoten 
 
Het is al weer begin 
juli, voor velen van 
ons breekt de 
v a k a n t i e p e r i o d e 
weer aan. Even een 

moment van bij-
komen, of je dat nou 
thuis doet, op 
vakantie gaat in 
eigen land of je gaat 
verder Europa of de 
wereld in, het doel is 
even wat andere 
dingen doen dan je 
gewoonlijk bent te 
doen. 
 
Voor een aantal 
mensen binnen de 
afdeling is het zeker 
aan te raden om 
even van de rust te 
gen ieten,  want 
………………. 
 
Alles bij elkaar zijn 
we nog maar negen 
maanden verwijderd 
van de Gemeente-
raadsverkiezingen! 
 
In maart 2006 mogen 
we weer naar de 
stembus! 
 

En partij-
geno ten , 
dat be-

tekent dat er na de 
vakantie nog heel 
wat werk verzet 
moet worden!  
Om aan de ver-
kiezingen mee te 
mogen doen moet je 

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

SP OUDERENDAG 
Door Bart van Amstel 

‘t is weer zomer…… 

Vervolg op blz 2 
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als politieke partij 
nog aan een aantal 
wettelijke eisen 
voldoen. Het voert te 
ver om die allemaal 
in dit stukje te 
benoemen, maar een 
paar wil ik er wel uit 
lichten. 
Zoals jullie wel 
weten bestaat de 
huidige raadsfractie 
momenteel uit Pieter 
Wout Duquesnoy en 
Jan Voogdt, zij 
hebben beiden te 
kennen gegeven dat 
zij nog een ambts-
periode ( 4 jaar) zich 
hiervoor te willen 
inzetten. In de 
afgelopen 3,5 jaar 
hebben uit ver-
schillende oproepen 
een aantal mensen te 

kennen gegeven zich 
wel voor het raads-
werk te interesseren, 
welnu 1 daarvan 
heeft de cursus 
raadslid al doorlopen 
en twee anderen 
gaan in september. 
Deze leden zullen 
dus op verkiesbare 
plaatsen op de 
kieslijst komen, die 
jullie uiteraard in 
een Algemene Leden 
Vergadering moeten 
goedkeuren, we zij 
tenslotte en demo-
cratische partij. Maar 
er moeten natuurlijk 
ook nog lijstduwers 
op de lijst, en daar 
hebben we jullie 
toch wel voor nodig! 
En dan moeten we 
toch constateren dat 
de SP in Zeist, 
Austerlitz en Den 

Dolder toch wel een 
mannenwereldje is! 
Dus dames! Kom op! 
Er moeten toch 
minimaal twee tot 
vijf vrouwen op die 
kieslijst staan, wel of 
niet verkiesbaar! Dan 
moet er ook nog 
campagne gevoerd 
worden, het moet 
toch mogelijk zijn 
dat in een afdeling 
van ruim twee-
honderd leden wel 
een aantal creatie-
velingen rondlopen 
die daar een handje 
willen bij helpen. 
Het bestuur bestaat 
momenteel uit 6 
p e r s o n e n ,  é é n 
daarvan heeft te 
kennen gegeven 
onvoldoende tijd te 
hebben om zich nog 
eens verkiesbaar te 
stellen. Met ruim 
tweehonderd leden 
mogen wij toch wel 
een bestuur hebben 
van minimaal 6 
personen, maar 7 of 
8 zou nog mooier 
zijn! Dus…. Verwacht 
ik eigenlijk wel een 
paar kandidaten, 
vertegenwoordiging 
uit Den Dolder zou 
mooi zijn! 
Rest mij jullie in 
eerste instantie een 
h e e l  p r e t t i g e 
vakantie toe te 
wensen, met de 
vraag in die vakantie  
eens na te denken 

over de zaken die ik 
hierboven te berde 
heb gebracht! 
Tot ziens! 
 
Jan Voogdt 
 
 
BELANGRIJKE 

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

SECRETARIS: 
 

Jeroen van Ravestein 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestein@tomaatnet.nl 
  
 
 

De rode remedie 
Door Bart van Donselaar 

De rode remedie. Zo heet het kleine gedenkboekje 
(van 64 blz.) over de eerste 25 jaar van de 
socialistische huisartsenpraktijk Ons Medisch 
Centrum. Enige huisartsen van SP-huize begonnen 
in 1975 in Oss en wat later in 1981 in Zoetermeer 
hun eigen praktijk waarin zij hun medische en 
politieke idealen met elkaar verbonden. De 
huisartsen van OMC richten zich zowel op 
politieke actie als op de preventie en bestrijding 
van ziekten en gebreken. Economie, politiek en 
gezondheid hebben dan ook veel met elkaar te 
maken. Het vlotgeschreven  -  hoewel ietwat 
rommelige  -  boekje bevat daarvan veel 
voorbeelden. Verder tekent het een journalistiek 
beeld van de omgang tussen artsen en patiënten in 
de praktijken van OMC, en van hetgeen men in de 
loop der jaren zoal is tegengekomen en heeft 
ondernomen. 

Vervolg van blz. 1 

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 


