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Ter Nagedachtenis
Frans Baron (�947- 2009)

Op vrijdagavond 2 oktober is 
Frans Baron overleden. Frans is 
61 jaar geworden. Sinds 1980 lid 
van de SP, was hij de pionier in 
provincie Fryslan en voortrekker 
van onze afdeling. Frans heeft in 
1995 de afdeling Smallingerland 
(de eerste afdeling van de SP in 
Friesland) opgericht.  Daarna is Hij voorzitter, 
penningmeester en gemeenteraadslid geweest. 
                                                                                          
Hij was van 1998 tot 2006 fractievoorzitter in de 
gemeenteraad van Smallingerland en het gezicht van 
onze afdeling. Frans heeft zich ook erg ingezet om de 
SP in de provincie Fryslan van de grond te krijgen. 
Vanaf 2007 zat Frans in de Provinciale Staten van 
Fryslan. Frans was een “oprjochte strider” en “troch-
setter” met veel oog en hart voor de zwakken in de 
samenleving. Frans was getrouwd en vader van twee 
zonen.

We wensen Geertje, Reinder en Frans-Koene heel veel 
kracht en sterkte met dit zware verlies.

Bestuur en leden SP afd. Smallingerland
Fractie SP Smallingerland
Statenfractie SP Fryslan 

Drachten, 2 oktober 2009

Van het bestuur,

Ondanks het droevige bericht van het overlijden 
van ons aller Frans Baron ,gaat het leven van al-
ledag toch weer gewoon verder. Het doet mij en 
de overige bestuursleden zeer goed dat er zoveel 
belangstelling en medeleven was op de dag van 
de crematie. Er zijn veel leden van onze afdeling 
geweest en dat doet de familie Baron goed. Laten 
we er nu met ons allen voor zorgen dat we Geertje 
en de jongens niet vergeten. Af en toe even een bel-
letje of een bezoekje, het doet zo goed.

Op zaterdag 17 oktober is er een regioconferen-
tie. Op het moment dat deze nieuwsbrief in de 
bus valt zal deze datum waarschijnlijk verstreken 
zijn. De onderwerpen komen echter ook op het 
komende congres aan de orde. Dit is het beginsel-
programma “Heel de Mens” , “ Een nieuwe Koers”  
en de Uitvoering van de Congresbesluiten 2007. 
Deze stukken kunnen allemaal van https://www.
spnet.nl/ gedownload worden. Voor diegenen die 
deze stukken nog even in willen zien bestaat er de 
mogelijkheid deze op te vragen bij onze secretaris 
Jan Drost.
Buurten in de Buurt is een heel belangrijk 
element in onze partij-ideologie. Door het ophalen 
van de informatie in de buurten en dorpen kun-
nen de raadsleden politiek bedrijven door in de 
raad vragen te stellen en voorstellen in te dienen. 
Ook dit najaar is er weer een ZO-krant die we rond 
kunnen brengen. Het mooiste is dat we met zo 
veel mogelijk mensen de straat op gaan. Het duurt 
maar 2 uurtjes en bovendien is het ook altijd weer 
gezellig dus meld je aan! Buurten in de Buurt is 
altijd op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00.
Dit jaar zijn de data: 6/11,20/11 en 11/12
Op maandag 2 november is er een Algemene 
Ledenvergadering. Op deze ledenvergadering 
wordt de kandidatenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen in Smallingerland vastgesteld door 
de leden. De gemeenteraadsverkiezingen vinden 
plaats op 3 maart 2010. Tevens presenteren we het 
verkiezingsprogramma en kunnen de leden daar 
nog wijzigingen in aan brengen( amendementen 
en moties). Het begint maandag 2 november om 
19.30, een ieder krijgt een uitnodiging over de post. 

Door Jos v.d. Horst
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Agenda
Hier vindt u informatie over bijeenkomsten van de SP afde-
ling Smallingerland. Tenzij anders vermeld, zijn de bijeen-
komsten op maandagen vanaf 19.30 uur, 
plaats: De Brede School De Drait, Flevo 190 te Drachten.

Algemene Ledenvergadering
(kandidatuur gemeenteraad en verkiezingsprogramma) 
Datum: 2/��. Op deze avond wordt de leden gevraagd 
instemming te verlenen met de kandidatenlijst en het 
verkiezingsprogramma van de Socialistische Partij voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010.

”Heel de mens” (scholings) bijeenkomsten. 
Data (2009): 30/11 .
Thema 30 november : “ Een Maatschappij” . Dit is het laat-
ste deel van deze scholingscyclus. Tevens de prijsuitreiking 
van de “Heel de Mens” beker aan de beste cursist.
In deze bijeenkomsten staat het SP beginselprogramma 
“Heel de mens” centraal. Voor een iedere die meer duidelijk-
heid wil krijgen hoe wij in de wereld staan en tegen de we-
reld aankijken op basis van onze uitgangspunten ‘menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ en om ons in 
staat te stellen om een analyse te maken voor ons politiek 
handelen.

Buurten in de Buurt.
• Op �6 oktober gaan  we  de wijk de Venen  in Drachten 
bezoeken . Het thema is ” op weg naar de gemeenteraadsver-
kiezingen”. 
• Daarna de volgende data: 6/��,20/�� en ��/�2
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 
18.00 beginnen en houden om 20.00 op . Iedereen mag mee 
, opgeven bij  Jos v.d. Horst.

Bestuursvergaderingen:
Data: 26/10; 23/11; 21/12
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in het ge-
meentehuis in Drachten aanvang 19.30 zaal de Druppel. De 
bestuursvergaderingen zijn openbaar. Als u een bestuursver-
gadering wilt bijwonen graag even  doorgeven aan: J. Drost, 
0582551972 of e-mail j.drost2@chello.nl

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 aanwezig. 
Aanvang 19.30 in het gemeentehuis ,zaal Y2.

Regioconferentie:
Datum: 17 oktober 2009
Bespreking van de congresstukken en de reacties daarop, 
provinciale staten, verkiezing  regiovertegenwoordigers.

Congres:
Datum 30 januari 2010

Ledenwerkgroep Boarnsterhiem in actie

Al voor de derde keer was de ledenwerkgroep, bestaande 
uit Jan, Henk, Anneke en Marjan, met een stand aanwe-
zig op de Fryske Dei in Akkrum in augustus. Samen met 
twee enthousiaste vrijwilligers, Elfriede en Lies hebben 
we daar ons beste beentje voor gezet. We hadden een 
ochtend- en een middagploeg, elk drie personen. Door 
de grote toeloop was dat ook wel nodig. We stonden te 
puffen van de hitte, maar de kameel die voortdurend pas-
seerde had daar geen last van. Hij dirigeerde het publiek 
regelmatig onze kant op. We voerden veel gesprekjes 
in een ongedwongen sfeer. Voor de actie ‘65=65’ zette 
menigeen zijn handtekening. Tevens was de gemeente-
politiek een geliefd onderwerp. We hadden een mooie 
plek tegenover Bakker Boonstra en vielen wel op bij de 
bezoekers van zijn terras en winkel. Bovendien is gratis 
toiletgebruik ook heel prettig. De kinderen waren blij 
met onze ballonen en ook de sponsjes werden ‘bijna’ 
altijd aanvaard. Ze raken in Akkrum al een beetje aan ons 
gewend geloof ik. De FNP was daar ook van de partij, ze 
hadden ons in Grou bezig gezien, we zijn even bij elkaar 
wezen buurten. Het was een geslaagde dag.

Vijf weken later was er kermis in Reduzum. Op vrijdag-
avond 4 september waren de vier werkgroepleden (ge-
huld in regenkleding) op de braderie in de Haadstrjitte. 
Ook hier hadden we een goede plek, in de luwte van een 
huis en gelukkig geen last van het palingroken. We wer-
den snel voorzien van gratis koffie en cake en Jan kocht 
nog oliebollen. Ondanks de harde wind en stevige regen-
buien hield iedereen de moed er in. Dat werd beloond!. 
In dit van origine ‘rode dorp’ zetten de voorbijgangers 
vaak en vlot hun handtekening voor het handhaven van 
de AOW-leeftijd. Gevoelige gesprekken gevoerd, gezel-
lige atmosfeer. Ook aandacht voor de avond over de zorg. 
Veel foldertjes uitgedeeld. Nogal wat ballonnen sneuvel-
den. We voelden ons welkom, maar toen het om negen 
uur weer begon te storten en inmiddels donker was, hield 
het publiek het voor gezien. Ons materiaal ging weer op 
de kruiwagen met een tevreden gevoel keerden we huis-
waarts.

Met vriendelijke groeten,
Anneke Boersma


