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Concert kandidatenlijst van de SP Fryslân, eerste twintig. 

 Naam Plaats Beroep
1 Jos van der Horst Drachten Supermarktmanager
2 Jacob van der Hoek Bakkeveen Gepensioneerd loopbaanadviseur
3 Maria de Vries Leeuwarden Directeur verpleeghuiszorg
4 Willem Sikkema Drachten Kok
5 Fenna Feenstra Sneek Docent 
6 Dick Faber Leeuwarden Postzegelhandelaar
7 Marloes de Jong Sneek Medewerker spoorwegmuseum Sneek
8 Jeffrey Brakenhoff Leeuwarden Student Hotel Hogeschool 
9 Ramon Vos Drachten Milieukundige 
10 Tomas van der Meer Heerenveen Student
11 Astrid van der Berg Leeuwarden Ondersteuner Statenfractie
12 Henri van Beek Metslawier Schrijver
13 Jelte Pinkster Dokkum Docent 
14 Dorothee Odink Harlingen Therapeut
15 Durk van der Meulen Leeuwarden Ondersteuner Statenfractie
16 Hillie de Koe Lemmer Ondersteuner Statenfractie
17 Guus Jongsma Harlingen Actievoerder
18 Jan Nieuwland Drachten Desk Top Publisher
19 Renee Reyenga Leeuwarden Vrijwillig straathoekwerker
20 Lita Ponsen Heerenveen Therapeut

De kandidatencommissie,

Verslag van de ledenvergadering op maandag 11 oktober 2010.

Op Maandag 11 oktober 2010 vond er een ledenvergadering plaats om het concept verkiezingsprogramma te bespreken 
voor de Provinciale Staten verkiezingen op 2 maart 2011. Ongeveer 20 SP leden waren aanwezig. Jos van der Horst, onze 
afdelingsvoorzitter gaf in zijn inleiding een uitleg over de situatie die is onstaan rondom de perikelen in de SP afdeling 
Sneek. Hierdoor heeft de SP in Fryslân weer veel negatieve aandacht gekregen.

Na deze inleiding is de kandidaten lijst besproken. Er kwamen vragen of Jos vd Horst, als afdelingsvoorzitter, raadslid en 
fractievoorzitter voor Provinciale Staten dit allemaal wel kan combineren. Jos is in gesprek met het landelijk SP bestuur 
voor een oplossing. Hij verzekerde de leden dat zijn raadswerk voor de afdeling Smallingerland ten alle tijd voor zou gaan. 
De lijst werd hierna met algemene stemmen aangenomen. Over het verkiezingsprogramma werd wat langer gedaan. Er 
zijn nogal wat op- en aanmerkingen gekomen over hoe bepaalde dingen werden benoemd. Er zijn dus een aantal punten 
herschreven of anders omschreven. Maar uiteindelijk rond 22.30 uur kon onze voorzitter afsluiten met een positieve uit-
komst. Op 6 novemeber a.s. wordt het definitieve concept programma besproken op het regio-congres.

Namens de Podium redactie,
Jan Nieuwland
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Oproep:
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

Agenda

Hier vindt u informatie over bijeenkomsten van de 
SP afdeling Smallingerland. 
Tenzij anders vermeld, zijn de bijeenkomsten op 
maandagen vanaf 19.30 uur,
plaats: De Brede School De Drait, Flevo 190 te 
Drachten.

Kerngroep bijeenkomsten. 
8/11 . Een avond met Remi Poppe over succesvol 
actievoeren. Aanvang 19.30. Vooraf op uitnodiging 
etentje voor onze vrijwilligers.

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.

Buurten in de Buurt.
Vrijdag 12 november in de Trisken Drachten

Bestuursvergaderingen:
Data 2010: 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:

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

Remi Poppe komt naar 
Drachten!
Op maandag 8 november 
maakt Remi Poppe zijn 
opwachting in Drachten. 
In de Brede School zal hij 
een uiteenzetting houden 
over succesvol actievoe-
ren. 

Op de avond zal ook een 
film vertoond worden 
over een spraakmakende 
actie in zijn woonplaats 
Vlaardingen.
Remi Poppe werd ge-
boren op 19 juli 1938 in 
Velsen. Vanaf de lagere school en slechts onderbro-
ken door militaire dienst heeft Poppe een leven lang 
gewerkt: als hovenier, reclameschilder, matroos op 
de kustvaart, havenarbeider, fabrieksarbeider en als 
kunstschilder. 

Poppe is een van de eerste en beroemdste milieu- 
activisten van Nederland. In 1969 was hij medeop-
richter van het Centraal Actiecomité Rijnmond, dat 
mét de werknemers de strijd aanbond tegen een 
ongezond werk- en leefklimaat. 

Hij is SP’er van het eerste uur. Poppe was raadslid 
voor zijn partij in Vlaardingen van 1978 tot 1994. 
Ondertussen bouwde hij een reputatie op als de 
“milieudetective van Nederland” door vervuilers te 
ontmaskeren als Booy Clean, EMK/Uniser, Zeg-
waard en TCR, voor een groot deel met het SPMi-
lieuAlarmteam, dat opgericht werd in 1989. Over 
zijn unieke speurmethode schreef Karel Glastra van 
Loon het boek “De Poppe Methode”. 

De Poppe-methode:

Binnenkomen via de achterdeur en je komst 
pas achteraf aankondigen!


