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Hieronder ons schema tot aan de verkiezingen.

Campagne schema:

3 weken voor 9 juni Verkiezings-posters ophangen

08 mei Met kraam in Grou (centrum)
15 mei SP Open Air in Arnhem
22 mei Met kraam in Burgum (centrum)
29 mei Met kraam in Makkinga (Vlooienmarkt)
04juni Met kraam in Oosterwolde (Jaarmarkt) 
05 juni Met kraam in Drachten (voor de Lawei)

De tijden dat we iedere zaterdag in een centrum staan, 
zijn van: 11.00-15.00.
Dit doen we in een twee-ploegen dienst.

Buurten in de buurt

Ook gaan we vanaf 7 mei weer Buurten in de buurt. Tus-
sen 18.00-20.00 uur gaan we in diverse wijken /dorpen 
folderen en gesprekken voeren met mensen. Ook hier 
kunnen we nog mensen voor gebruiken.

07 mei De Drait  - Drachten
14 mei Drachster Compagnie
21 mei Noord Oost - Drachten
28 mei Folgeren - Drachten
04 juni Rottevalle

Opgeven kan bij onze campagneleider: Jan Nieuwland, 
0512-840064 of 06-21845542

Campagne begonnen!

Door Jan Nieuwland, campagneleider

De campagne is weer begonnen. Op 24 april bij het SP 
congres werd het startsein gegeven voor de nieuwe cam-
pagne voor de Tweede Kamer verkiezingen op 9 juni a.s. 
Op het congres werden het verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst vastgesteld. Aan het einde van de middag 
gaf onze lijsttrekker Emile Roemer een geweldige speech.

De nieuwe slogan voor de campagne is:

‘‘Grote Schoonmaak’’

Vanaf 8 mei begint bij ons (afdeling Smallingerland) de 
campagne. Vanaf dan staan we weer in verschillende af-
delingen met onze verkiezings kraam. Ook gaan we weer 
buurten in de buurt. Het is van groot belang dat iedereen 
zoveel mogelijk als kan, mee gaat helpen om van deze 
campagne een succes te maken. Hoe meer mensen we 
kunnen bereiken hoe meer we straks in de Tweede Kamer 
te vertellen hebben. Als u vind dat het anders in Neder-
land moet, kom dan helpen, met flyeren, buurten in de 
buurt of help mee onze kraam te bemannen. 

Laat uw stem horen, om anderen te overtuigen dat onze 
visie op de toekomst de beste is. Of heeft u liever dat  
Balkenende er weer een potje van gaat maken.

 Onze Speerpunten

 - 65 blijft 65
 - De StuFi moet blijven
 - Eigen risico in zorg moet weg
 - Zekerheid in crisistijd
 - Ga jij de crisis betalen
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Agenda

Aanloop naar de Tweede Kamerver-
kiezingen:

Data:

Zie campagne schema op voorzijde

Kerngroep bijeenkomsten 
locatie : Brede School De Drait, Flevo 190 te Drach-
ten.Data: 25/5, 7/6, 13/9, 11/10, 8/11 .
In deze bijeenkomsten staat de actie centraal.  
Voor een iedere die meer duidelijkheid wil krijgen 
hoe wij in de wereld staan en tegen de wereld aan-
kijken op basis van onze uitgangspunten ‘mense-
lijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ 
en om ons in staat te stellen om een analyse te 
maken voor ons politiek handelen. Maar ook  om 
onrechtvaardigheid en misstanden om te zetten in 
actie.

Bestuursvergaderingen:
 Data: 10/5, 31/5, 5/7, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in 
het gemeentehuis in Drachten aanvang 19.30 zaal 
Y2.  Deze vergaderingen zijn openbaar. Wel even 
melden bij de  secretaris: 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.

Oproep:
Wij zoeken nog vrijwilligers om ons te versterken bij 
de komende campagne. Er wordt in de komende tijd 
veel gefolderd daarom zoeken wij:

Om onze ledenadministratie up-to-date te houden. 
Wilt u dan bij verhuizing uw NAW doorgeven.
Ook als uw emailadres is veranderd dan zouden wij dit 
graag willen weten. Wijzigingen kunt u doorgeven op: 
podiumsmallingerland@sp.nl

Folderaars 
Opgeven: smallingerland@sp.nl of 06-40548473
of bij J. Nieuwland, campagneleider 06-21845542 

Haagse bluf en Friese
nuchterheid…

De laatste tijd ben ik veel in Den Haag geweest.
Gediscussieerd met de Kamerleden en vooral munitie 
verzameld voor de debatten die er aan zitten te komen. 
Dat wij het beste verkiezingsprogramma hebben is voor 
mij wel duidelijk maar hoe maken we dat de man in de 
straat duidelijk, dat is de grote vraag. Bijvoorbeeld in 
begrijpelijke taal uitleggen dat we niet iedereen de 
hypotheekrenteaftrek gaan afpakken maar de hypotheken 
hoger dan 350.000, = stapsgewijs gaan afschaffen. 
Dat valt allemaal niet mee dat kan ik u wel vertellen. 
Als een simpele Friese jongen als ik tussen al die door 
debatten gepokt en gemazelde volkvertegenwoordigers 
zit, bekruipt me wel eens het gevoel dat het me allemaal 
boven de pet gaat. Dat is echter maar een moment want 
het volgende moment wordt je alweer meegenomen door 
een behulpzame collega die je de weg wijst. Als mij een 
ding duidelijk is geworden de laatste tijd dan is het wel 
dat je bij de SP in een warm nest komt. Aan alle kanten 
wordt je geholpen en wordt duidelijk hoe solidair onze 
partij in ieder geval van binnen uit is. De discipline staat 
uiteraard wel hoog in het vaandel en als je de kantjes er af 
loopt wordt dat genadeloos afgestraft. 
De laatste van de vier dagen die wij kandidaat-Kamer-
leden samen doorbrachten ging onder andere over de te 
volgen tactiek en wanneer we bepaalde partijen eindelijk 
eens hun vet kunnen geven. Emile Roemer wees ons er op 
dat geduld een schone zaak is en eerst bepaalde toezeg-
gingen afgewacht moeten worden. Als je een handreiking 
doet moet je niet je eigen hand er af hakken. Wie het 
nieuws een beetje gevolgd heeft weet dat de PvdA nu 
alweer een ander standpunt heeft ingenomen over Uruz-
gan, wel een politiemissie met militaire ondersteuning, 
notabene waar ze het kabinet over hebben laten vallen. 
Zo’n partij vertrouwt toch niemand meer? Enfin, som-
mige problemen lossen zichzelf vaak op. 
Wat wij als partij nodig hebben is een beetje zelfver-
trouwen en niet gaan twijfelen aan onze standpunten. 
De mensen die het meest te lijden hebben gehad van de 
crisis moeten gewoonweg ontzien worden. Sterker nog, 
het minimumloon c.q. de uitkering moet met 5 % omhoog 
om zo het bestaan weer een beetje dragelijker te maken 
in deze moeilijke tijden. Op zaterdag 8 mei mag ik al het 
geleerde in praktijk brengen bij een debat in Irnsum met 
andere Friese kandidaten voor de Tweede Kamer. Ik hoop 
dan ook werkelijk dat ik de Haagse bluf op gepaste wijze 
kan combineren met mijn Friese nuchterheid. 
Op de barricaden voor een beter Nederland en doe mee 
met de campagne, binnenkort in een buurt of dorp dicht-
bij u.

Jos van der Horst,
Voorzitter en kandidaat-Tweede Kamerlid.


