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Goud voor De Friese Wouden . . .
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) 

De Friese Wouden heeft het HKZ-certificaat be-
haald.  Dat publiceert   PLUZ-magazine. Volop te-
vredenheid over de organisatie en de ,,uitvoering’’.
.
Wie heeft die gouden prijs gewonnen? Wie heeft het werk-
proces in Smallingerland uitgevoerd? De uitvoerende langs 
de weg en aan het bed! Komt hen dat goud niet toe?

Het is maar goed dat zij hun diensten uitvoeren uit principe. 
Dat is zelfs met een behoorlijke beloning niet te honoreren.
Maar ,,Gouden’’ De Friese Wouden heeft haar medewerkers 
nu ondergebracht bij  andere ondernemingen, die ,,efficiën-
ter werken’’ nog hoger in hun vaandel hebben staan.

Huishoudelijke medewerkers, verzorgenden, diëtisten en 
verpleegkundigen kunnen hun borst nat gaan maken!
De “organisatie” haalt het onderste uit de kan!
Wanneer krijgt D.F.W. het lid op de neus? Met een b0nus..?

Ineke Bresser
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Van het Bestuur.

Allereerst wil ik een compliment maken over het prima 
ingezonden stuk van Anneke Boersma in de Leeuwarder 
Courant over de herindeling van de gemeente Boarn-
sterhim. (LC 27 maart).  Ook erg trots kunnen we zijn op 
onze nieuwe hyvessite http://sp-smallingerland.hyves.
nl/ . Op initiatief van Jan Nieuwland wordt er al redelijk 
gehyved op de site. Vrienden zijn welkom!
Op �5 april is er een bijeenkomst van de werkgroep Oost-
Stellingwerf in Harambe ,Appelscha. Ook Lian Veenstra 
van het scholingsteam zal hierbij aanwezig zijn. 
De kandidatencommissie heeft een voorlopige lijst 
gemaakt met 20 namen en 4 reserves voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 20�0. De bovenste 6 zijn gevraagd 
en de nummers 7 t/m �0 zullen een verzoek krijgen om 
in gesprek te gaan. Medio november zal er een ledenver-
gadering belegd worden om de definitieve lijst samen te 
stellen. Het campagneteam zal worden geleid door Laura 
Nienhuis uit Boornbergum. Het team zal zoals ook in de 
agenda vermeld staat elke week vergaderen samen met de 
steunfractie. 
De Europese verkiezingen komen er aan! In de agenda 
staan de data dat we met de verkiezingskraam op de 
markt staan. Uw voorzitter staat dan wel mooi op 
die lijst,we moeten echter ook plakkers hebben! In 
Smallingerland,Oost-Stellingwerf ,West-Stellingwerf, Ty-
tjerkstradiel en Boarnsterhim hebben we in alle steden en 
dorpen mensen nodig die de verkiezingsborden beplak-
ken. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden op Smallin-
gerland@sp.nl of 06-40548373.  Op 4 april was de regio 
conferentie in Groningen. Er zijn 6 afgevaardigden van 
onze afdeling geweest. Het rapport “De buurt, schaal van 
de Toekomst” is daar behandeld. De bedoeling is dat dit 
rapport gebruikt wordt bij het maken van het verkiezings-
programma. http://www.sp.nl/onderzoek/rapport_buur-
ten_2008.pdf 
Vanaf heden kan ieder lid die daar belangstelling voor 
heeft weer aanschuiven bij de bestuursvergadering. Zie de 
agenda elders in Podium. 
Kandidaten voor de raadsfractie kunnen zich nog tot � 
juni aanmelden bij mij. Verder zoeken we ook nog kandi-
daat bestuursleden en folderaars. 

Door Jos v.d. Horst

Recht op Geld

Jaarlijks blijven miljoenen euros liggen omdat mensen 
zoals u en ik niet weten dat we er recht op hebben. Of 
waar we moeten zijn. Recht Op Geld.nl wil helpen. Door 
slechts een paar vragen te beantwoorden weet u direct 
of u recht hebt op geld! Deze site kijkt op gemeentelijk 
niveau naar regelingen die wellicht voor u van toepassing 
zijn:

Kijkt u eens op de volgende site:

http://www.rechtopgeld.nl/

Oproep:

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers voor de volgende 
functies: 
Folderaars.
Bestuursleden
Kandidaat-raadsleden

Opgeven: smallingerland@sp.nl of 06-40548473 
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IK GA GRAAIEN

Ik zit in dubio. Omdat ik als internationaal chauf-
feur een leuk inkomen vergaarde leek het mij wel 
iets om een spaarrekening te openen. Daar kon 
mooi het geld naar toe wat overbleef na de huis-
houdelijke uitgaven, om uiteindelijk een leuk extra 
studiebeursje te zijn voor de kinderen. Na wat 
wikken en wegen en kijken naar betrouwbaarheid 
werd gekozen voor de Postbank, van oudsher een 
betrouwbare bank.

Toen kwam er de fusie met de groot geworden dochter, de 
ING. Nog geen vuiltje aan de lucht zo leek het, maar uitein-
delijk dus al een teken aan de wand, dat de dochter het wel 
eens niet zou kunnen redden zonder het extra kapitaal van 
de spaarcentjes die bij de postbank geparkeerd stonden. 
Maar, daar was Ome Wouter met een fijne kapitaalinjectie, 
want, de ING zou niet achter kunnen blijven na de verstaat-
sing van de ABN/Amro en Fortis. De spaarcentjes annex 
studiebeursjes nóg veiliger zou je zeggen.

Ja, vooral veiliger. Als aandelenpakket in de binnenzak van 
een knappe Ierse bankier, of als bonus in handen van een 
ING werknemer die klanten netjes te woord staat of an-
derszijds goed gepresteerd zou hebben.Oké, Wouter Bos zei 
verontwaardigd te zijn, maar geeft dus meteen aan vergeet-
achtig te zijn, want wie bepaald het vorstelijke salaris en 
dito bonus van Gerrit Zalm? 

En dan is er nog de aspirant commisaris bij de ING, Lo-
dewijk de Waal. Deze lijkt sinds zijn vertrek bij de FNV de 
weg wat kwijt te zijn. Bonussen voor werknemers zijn wel 
goed, dan weer niet, en dan toch weer wel. Overigens past 
dit natuurlijk naadloos in de PvdA politiek, draaien tot je er 
duizelig van wordt, en geen mens je nog begrijpt zodat je ze 
maar verteld wat je denkt wat ze willen horen.

Ja, zelfs ik als hardcore socialist, volgens sommigen com-
munist, stap van mijn geloof. Ik ga....graaien. Graaien van 
mijn eigen ING voorheen postbank spaarrekening, zodat 
mijn kinderen niet het slachtoffer worden van deze misda-
dige, indirect door de PvdA gesteunde malversaties. Wat 
er over is ligt nu veilig in een Friese bank, een bank die het 
karakter heeft van de mensen om haar heen, fan bûgjen 
frjemd oftewel van buigen vreemd. Die bank, een driezits, 
die nu door niksvermoedende kinderen als trampoline 
gebruikt wordt. 

Wíj moesten nu maar eens gaan graaien, 90% belasting op 
bonussen, NU!

Marcus van Ringen, SP afd De Twa Dielen

Agenda

Hier vindt u informatie over bijeenkomsten van de 
SP afdeling Smallingerland.  
Tenzij anders vermeld, zijn de bijeenkomsten op 
maandagen vanaf �9.30 uur, plaats: De Brede School 
De Drait, Flevo �90 te Drachten.

Kerngroep bijeenkomsten 2009 
Data: 8/6 ; 7/9 ; 2/�� .
Hier gaan actieve leden in werkgroepverband(en) diverse 
actuele onderwerpen bespreken, informatie uitwisselen 
en zonodig activiteiten ontplooien. Vanaf �9.30 uur is het 
bestuur in openbare vergadering bijeen, waarbij belangstel-
lende leden ook welkom zijn.

“Heel de mens” (scholings) bijeenkomsten. 
Data (2009): ��/5 ; 29/6 ; 5/�0 ; 30/�� .
In deze bijeenkomsten staat het SP beginselprogramma 
“Heel de mens” centraal.  
Voor een iedere die meer duidelijkheid wil krijgen hoe wij in 
de wereld staan en tegen de wereld aankijken op basis van 
onze uitgangspunten ‘menselijke waardigheid, gelijkwaar-
digheid en solidariteit’ en om ons in staat te stellen om een 
analyse te maken voor ons politiek handelen.

Buurten in de Buurt.
Data: �7/4 (Drachten,wijk de Swetten); 
24/4 ( Drachten,wijk de Singels)
Op vrijdag  gaan we de buurten in waar het een en ander 
speelt en gaan de mensen opzoeken. Met eventuele klachten 
gaan we de gemeenteraad dan weer bestoken. We gaan om 
�8.00 beginnen en houden om 20.00 op. Iedereen mag mee, 
opgeven bij  Jos v.d. Horst.

Bestuursvergaderingen: 
Data: 6/5; 3/6; 22/6; 3�/8; 28/9; 26/�0; 23/��; 2�/�2
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in het gemeen-
tehuis in Drachten aanvang �9.30 zaal de Druppel.

Fractieberaad:
Data: In principe alle donderdagen behalve op feestdagen 
en in de vakanties.
Elke week komt de (steun)fractie bijeen om de actuele 
stand van zaken in de gemeente en de stukken voor raad 
en commissies te bespreken. Tot de verkiezingen is ook het 
campagneteam bij de vergaderingen aan-wezig. Aanvang 
�9.30 in het gemeentehuis, zaal Y2.

Europese Verkiezingen:
De data dat we met de verkiezingskraam de afdeling in 
gaan:

• Zaterdag 2 mei Europese verkiezingen in Grou
• Zaterdag 9 mei in Drachten
• Zaterdag �6 mei in Wolvega
• Zaterdag 30 mei in Drachten

SP Hyves
http://sp-smallingerland.hyves.nl/


