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Armoede werkt Niet

Zaterdag 27 juni om half acht stonden op busstation op 
het Burg Knobbeldorfsplein bij een temperatuur van 
min 6 graden al een zestal mensen op de bus naar Den 
Bosch te wachten, toen ik daar aankwam.
De bus kwam om kwart voor acht en had al een tiental 
mensen uit Ooststellingwerf aan boord.
Circa 30 mensen stapten in de bus die via Heerenveen 
en Lemmer naar de Brabant Hallen in Den Bosch ging. 
Door een probleempje met de invaliden lift kwamen 
wij om kwart over 11 in Den Bosch aan.
Daar stond de SP-soepexpress die ons voorzag van een 
lekker bekertje soep.
Binnen in de hal stonden maar 500 stoelen, men had 
niet gerekend op een opkomst van ruim 1500 mensen. 
Door de grote opkomst moest de zaal groter gemaakt 
worden. Er werden allerlei panelen weggeschoven. Ik 
moest hierbij even denken aan het programma schui-
vende panelen van de PvdA .
Het programma van de manifestatie was afwisseling 
van sprekers( o.a. Emile Roemer, Job Cohen, Agnes 
Jongerius, Marriet Hamers en Sadet Karabulut)  en 
muzikale activiteiten (Harrie Slinger, Vincent Bijloo, 
een rapgroep en de SP band) dit alles werd door Carrie 
Slee aan elkaar gepraat.
De meeste indruk maakte op mij de gesprekken die 
Said Karabulut voerde met de mensen waar het om 
ging. Uit die verhalen bleek wel dat het sprookje dat de 
werkgevers er wel voor zorgen een droombeeld is. 
Ik kreeg het gevoel (of misschien hoop) dat de PvdA A 
wat naar ons is opgeschoven.
Ik hoop dat wij samen de slechte plannen van de stam-
tafel van Wilders (kabinet Rutte) kunnen omzetten in 
socialer beleid.
Voor de terugweg kregen wij nog een doos met brood, 
fruit en drinken mee.
Om kwart over vijf waren wij weer in Drachten daar 
ontdekte ik dat ik mijn autolichten had laten branden.
Gelukkig zijn er SP leden met meer verstand van tech-
niek dan ik, dankzij Andre kon ik weer thuis komen.

Jan Drost

PS  op de Website van de SP is er mooie TV registratie 
te vinden over de manifestatie.

Naastenliefde of solidariteit.

Door Jos van der Horst

Op het moment dat ik dit schrijf is het hartje winter. 
De vooruitzichten op een witte kerst zijn groot en de 
gladheid wordt hier en daar met grote daadkracht 
bestreden. Met de feestdagen voor de deur hebben de 
mensen weer veel sociale gedachten en kerstverhalen 
zoals `Het meisje met de zwavelstokjes´doen weer de 
ronde. Armoede en kerst, ze gaan goed samen want de 
kerstgedachte versterkt het gevoel van naastenliefde. 
Naastenliefde is niet iets dat specifiek bij het christen-
dom hoort. Bij de socialisten heet het solidariteit. Hoe 
het ook heet doet er dus niet toe, het is goed om aan 
je medemensen te denken en dan niet alleen met de 
kerst. Vooral in deze tijden van bezuinigingen , waarbij 
het lijkt dat juist de mensen die het minste hebben de 
dupe zijn, moeten we met ons allen de kerstgedachte 
uitdragen. Het is juist nu zaak de solidariteit weer op 
te tuigen en de straat op te gaan om krachtig te protes-
teren tegen de kille politiek van het kabinet Rutte. 
Niet alleen kunnen we de straat op binnenkort, we 
kunnen het ook laten zien in de stembusuitslagen. 
Straks begint de campagne voor de provinciale sta-
tenverkiezingen. Een belangrijke graadmeter voor 
dit kabinet. Immers, de staten van Fryslan kiezen de 
Eerste Kamer. Een minderheid voor het kabinet in de 
senaat betekent dat het moeilijker voor Rutte cs wordt 
maatregelen die de minima raken erdoor te drukken.

Op 22 januari trappen we de campagne af. Ook in 
Smallingerland hebben we een campagneteam. Wil je 
meedoen? Bel dan met Jan Nieuwland(06-21845542). 
Hou ook zondag 13 februari vrij dan is er weer een 
ledendag in Burgers Zoo in Arnhem. Deze dag staat 
geheel in het teken van de Provinciale Campagne.

Bestuur, fractie en kerngroep wenst 

alle leden en hun dierbaren een

geweldig kerstfeest en een

super sociaal 2011!
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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.  

De Algemene Ledenvergadering staat gepland 
op 7 februari 2011
Plaats:
Brede School de Drait Flevo 190 Drachten. 
Er vinden ook weer bestuursverkiezingen plaats. 
Een ieder die zich kandidaat wil stellen kan zich 
aanmelden bij Jan Drost, secretaris tel: 058-
2551972, email: j.drost2@chello.nl 

Kerngroep bijeenkomsten. 
Suggesties zijn van harte welkom voor deze avon-
den. Voorlopig kunnen belangstellenden zich 
voegen bij de bestuursvergaderingen ,deze zijn 
openbaar.

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.
Op zaterdag 9 januari staan we in het centrum van 
Drachten met een nieuwe ledenwerfactie.

Bestuursvergaderingen:
Data 2011: 31/1; 28/2; 4/4; 9/5; 6/6; 4/7; 
5/9; 3/10; 31/10; 28/11
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in 
het gemeentehuis in Drachten aanvang 19.30 zaal 
Y2.  Deze vergaderingen zijn openbaar.  Iedereen 
is welkom. Kom je voor de eerste keer? Even je 
ledenpas meenemen.

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 stuk-
ken voor raad en commissies te bespreken.  Aan-
vang 19.30 in het gemeentehuis ,zaal Y2.

Winter in Smallingerland:

De blaadjes verliezen hun bomen.
Zoals in deze tijd van het jaar gebruikelijk is, zijn 
de blaadjes weer van de bomen gevallen, zo ook in 
Smallingerland. Al valt het me persoonlijk op dat 
het in Drachten steeds vaker zo is dat de blaadjes 
hun bomen verliezen. Na een complete kaalslag op 
de Overstesingel, Sportlaan, Raadhuisplein, Noord-
Oost, het Talenpark werd half oktober begonnen om 
alle bomen boven de vijf meter grens langs de wijk 
in de Wiken te kappen. Gelukkig waren er toch nog 
een stuk of twee bomen die mochten blijven staan. 
Erg jammer! 

Toch probeer ik altijd alles van de positieve kant te 
bekijken en zo kwam ik er achter dat het eigenlijk 
veel beter is zonder al dat groen.
Als gelukkige bewoner van een flat zie ik regelmatig 
hoe het groen in Drachten uit gedund wordt, zo heb 
je meer afwisseling van uitzicht. Moest ik voorheen 
nog zes trappen op om de boomtoppen te kunnen 
zien ga ik tegenwoordig vier trappen naar beneden 
en dan kan ik de toppen nog aanraken ook.
Het spreekwoord: door de bomen het bos niet meer 
zien is niet meer van toepassing, De bomen liggen 
tegenwoordig keurig gestructureerd op horizontale 
stapels. Wat een veel rustiger beeld geeft dan al dat 
groen als een wirwar door elkaar.

De bomen in de openhaard zullen ongetwijfeld ook 
niet misstaan en levert nog een prettige warmte op.
Heeft Borger het boomkroonpad, waar desbetreffen-
de gemeente veel geld in gestoken heeft, hoeft onze 
gemeente alleen nog maar een route uit te stippelen. 
Wanneer we entreegeld vragen kan de gemeente 
wat minder bezuinigen dan wat de oorspronkelijke 
begroting in crisistijd toelaat. 
Er zijn gelukkig enkele tientallen die er ook blij mee 
zijn doordat ze zomers meer zon in hun tuin hebben 
en in de herfst minder blad, het geen ook nog eens 
besparend is voor de gemeente die in dit jaargetij 
minder blad verzamelbakken hoeft neer te zetten en 
te onderhouden.

Nee, vol enthousiasme durf ik de gemeente te com-
plimenteren eindelijk het stoffige, dorpse imago van 
Drachten te verruilen voor een echt stads aanzicht, 
wanneer het prestige project van de Drachtstervaart 
klaar is kunnen we het nieuw ambitieuze plan na-
streven om een plek als twaalfde stad in de elfsteden 
tocht te realiseren.
Toch best wel fijn, al die positiviteit in dit 
troosteloze winter seizoen.

Henk Hoogeveen


