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R ED DE SOLIDA-
RITEIT 
 

Verslag algemene le-
denvergadering  
 
Zondag 19 oktober 
was het weer tijd voor 
de algemene leden 
vergadering van de SP 
Zeist. Niet alleen 
moest er gestemd 
worden over een 
nieuw bestuur, ook is 
het tijd om met de le-
den over solidariteit te 
praten. 
 
Moest een nieuw be-
stuur?. Ja, Ad Schie-
don is sinds september 
voorzitter van de eigen 
afdeling “Heuvelrug en 
kromme rijnstreek”, 
dus zit niet meer in 
het Zeister SP bestuur. 
En Jola Brocaar gaat 
studeren en naast 
haar baan wordt het te 
druk voor een be-
stuurstaak erbij. He-
laas waren beiden niet 
aanwezig om te be-
danken, maar dat 
komt nog wel. Het be-
stuur moest dus uitge-
breid, maar dat bleek 
geen probleem. Ik kan 
jullie dan ook een 
nieuw bestuur voor-
stellen van jullie afde-
ling Zeist (met grote 
meerderhe id  van 
stemmen verkozen): 
Nu echt voorzitter en 
geen interim meer is 
Jan Voogdt, tevens 
fractievoorzitter. Pieter 
de Pree blijft onze ge-
prezen penningmees-

ter. Hij kon niet aan-
wezig zijn bij de ALV 
vanwege vakantie, 
waarbij hij zich ver-
maakte op het water. 
En dat zeker niet 
stuurloos op de boot, 
want ook als penning-
meester weet hij pre-
cies de juiste richting 
te geven. Boudewijn 
Faber neemt de be-
langrijke taak van de 
hulpdienst over van 
Ad, zij blijven wel 
nauw samenwerken. 
Jeroen van Ravenstein 
is bezig geweest met 
Rood en o.a. met actie 
voor jongerenhuisves-
ting. Jurien Veenhuis 
zorgt o.a. dat alles zo 
netjes op onze website 
komt en gaat zich 
vooral richten op onze 
Zeister SP organisatie. 
En ondergetekende 
blijft bestuurslid en 
gemeenteraadslid.  
Een flinke verjonging 
ook van het bestuur 
en ook dus is belang-
rijk.  

 
Maar meer belangrijk 
was deze ALV omdat 
we het zouden hebben 
over Solidariteit. In 
het kader van de lan-
delijk opgezette actie 
KEER HET TIJ, RED DE 
SOLIDARITEIT moet 
ook Zeist keuzes ma-
ken. En daar willen we 
met de leden over van 
gedachte wisselen en 
ideeen opdoen. Jan de 
Vet wist alle aanwezi-
gen stevig te beroe-

ren, niet alleen met 
zijn schitterende ge-
dichten maar ook met 
zijn bevlogen optre-
den.  
 
Onze voorzitter had 
zijn van Dalen openge-
slagen. Solidariteit is 
“voor elkaar zorgen”. 
En de solidariteit van 
de SP moet je vooral 
zien dat wij ons inzet-
ten VOOR de mensen 
en niet tegen anderen. 
Maar hoe kunnen we 
daar lokaal mee ver-
der. Natuurlijk met de 
lopende acties, zoals 
in de Vogelwijk. RED 
DE SOLIDARITEIT kan 
natuurlijk veel breder. 
Welke groepen zouden 
zich hierbij aan kun-
nen sluiten, hetzij voor 
een bepaalde actie, 
hetzij voor een langer 
lopend project. Ge-
noemd werden bij-
voorbeeld vluchtelin-
genwerk, Leger der 
Heils, ouderen organi-
saties en gehandicap-
ten organisaties.. Met 
het bundelen van 
krachten wordt er 
meer naar je geluis-
terd en kun je meer 
bereiken.  
Wat speelt er nu alle-
maal in Zeist. Van de 
drie speerpunten uit 
het actieprogramma 
RED DE SOLIDARITEIT 
hebben we in Zeist zo-
wel met volkshuisves-
ting als met de zorg 
en ouderen te maken. 
Sociale woningbouw 
(en behoud), het is 
belangrijk ook in Zeist 
hiervoor te strijden. 
Het Lorentz ziekenhuis 
moet voor de SP nog 

steeds een Zeister ba-
sisziekenhuis zijn en in 
Zeist wonen behoorlijk 
veel ouderen en ook 
daar wordt sterk be-
zuinigd. Maar verder 
vinden er nog steeds 
zaken plaats bij de so-
ciale dienst, welke niet 
goed zijn voor de be-
woners in Zeist e.o. 
 
Heel gezellig maar ook 
vooral heel betrokken 
was het een goede 
ALV en ik vraag ieder-
een, die mee wil hel-
pen of andere ideeën 
heeft, zich te melden 
bij het bestuur. 
 
De discussie was soms 
verhit, de kaarsjes van 
Jan de Vet verwarmde 
onze harten en als ik 
volgend keer de ther-
mostaat kan vinden 
wordt het helemaal 
een warme bijeen-
komst. 
 
Pieter Wout 
 

Ledenvergadering  
19 oktober 

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
met uitkeringen, regelin-
gen en procedures. Ook 
kunnen mensen terecht 
die conflicten hebben met 
bijvoorbeeld hun huis-
baas. 
 

De Hulpdienst is  
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 
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BESTUUR: 
 
Het bestuur van de SP af-
deling Zeist ziet er alsvolgt 
uit: 
 
Jan Voogdt  
De Wetlaan 21 
3707 XA  ZEIST 
030-6916968 (na 18.00 
uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  ZEIST 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 
 
Pieter de Pree 
Dolderseweg 228 
3734 BR Den Dolder 
 
Boudewijn Faber 
C. Schellingerlaan 50 
3703 SH  Zeist 
030-6911253 
boudewijn@tomaatnet.nl 
 
Jeroen van Ravenstein 
Couwenhoven 7607 
3703 JB  Zeist 
030-6962398 
queeste@yahoo.com 
 
Jurien Veenhuis  
Warande 111 
3705 ZJ  Zeist 
030-6994269 
jurien@tomaatnet.nl 
 

 
Uw aandacht,  
s.v.p. 
Het wil nog wel eens 
voorkomen dat de gege-
vens die wij vanuit het 
partijkantoor ontvangen 
niet geheel juist zijn. En 
dan bedoelen wij tele-
foonnummers en e-mail 
adressen.  
Om u zo goed mogelijk op 
de hoogte te kunnen hou-
den van wat wij doen vra-
gen wij u vriendelijk het 
strookje in te vullen en bij 
een van de bestuursleden 
in te leveren. 

De veerboot legt aan. 
Nadat de passagiers 
per auto of te voet het 
schip hebben verlaten, 
rijden mijn ouders en ik 
op onze beurt de romp 
in. Aan boord gekomen 
zoek ik snel het dek op. 
De zon schittert hier en 
daar op het grijze wa-
ter - in de verte zien we 
een langgerekt eiland 
met wat heuvels en 
een torentje. De veer-
boot zoekt zich al 
draaiend en zigzag-
gend een weg. Lang 
blijft onzeker waar het 
schip aan zal leggen. Ik 
neem de tijd te baat de 
zeelucht op te snuiven 
en mijn kalende sche-
del in de wind te ste-
ken. Ik staar naar het 
kolkende water bij de 
schroeven, en tuur in 
de verten... 

Begeleid door de 
zeemeeuwen draaien 
we uiteindelijk toch de 
haven van het reeds 
vanaf de vaste wal ge-
ziene eiland in. De heu-
vels en het torentje blij-
ken duinen en een 
vuurtoren. De rond de 
haven en op de duinen 
staande huisjes en ge-
bouwen vertonen de 
charme van een medi-
terraan bergdorpje. Het 
eiland is prachtig en 
uiterst gevarieerd: het 
brede en eindeloze 
Noordzeestrand; het 
van verborgen leven 
krioelende en aan een 
continue dageli jkse 

kringloop van onderlo-
pen en droogvallen on-
derworpen wad; de dui-
nen; de fraai begroeide 
vlakten, meertjes en 
moerassen. De enorme 
aantallen vogels. Maar 
wat vooral opvalt zijn 
de kleine, kokette 
strandlopers die tussen 
de veel grotere zee-
meeuwen door vóór de 
uitvloeiende en zich te-
rugtrekkende waterlijn 
uit heen en weer ren-
nen. En dan de dorpjes 
waar men met de auto 
doorheen is voor men 
hun naam heeft kunnen 
uitspreken. Alles is hier 
onder handbereik. En 
d ie  ve rb i j s te rende  
nuchterheid van de ei-
landers! 

Naarmate ik op mijn 
wandelingen langs het 
Noordzeestrand verder 
loop kom ik steeds min-
der mensen tegen. Het 
strand wordt daarbij 
breder en de duinen 
fantasievoller. Slierten 
stofzand slingeren zich 
langs mijn voeten, en 
vormen taludjes achter 
schelpen en andere ob-
stakels. Loop ik west-
waarts dan verschijnen 
er ook nog zwerfduin-
tjes en zandplaten 
waardoor de overgang 
tussen strand en zee 
vervaagt. Maar uitein-
delijk bereik ik wande-
lend door dit niemands-
land - met de vuurtoren 
als enig referentie-
punt - dan toch het ha-

venplaatsje. Loop ik 
oostwaarts dan lijkt het 
strand zich na steeds 
nieuwe groepen duin-
toppen wel tot in het 
oneindige uit te strek-
ken. Wat een weids-
heid! Door deze surrea-
listische wereld in een 
zekere cadans voort-
p l o e g e n d  w o r d e n  
naam, tijd en plaats on-
belangrijk.  

Een week later va-
ren we weer terug naar 
de vaste wal. Ik zie de 
haven en het eiland in 
de verte verdwijnen. 
Terschelling -wie er 
eenmaal geweest is, is 
verkocht. 

Bart van Donselaar 

 

Kerngroep 
Veenendaal: 
 
Rinie de Pater 
Veldmuislaan 96 
3903 CN  VEENEN-
DAAL 
0318-519745 
r.pater@wxs.nl 

Naam: 
 
 
Telefoonnummer 
 
E-mail adres 

Een e-mailtje aan Jurien Veenhuis mag natuurlijk ook! 

De veerboot legt aan… 
Door Bart van Donselaar 


