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‘De Ponape Triologie  
   Deel 1 De Ploppers’ 

Dinsdag 20 september 2011 
15.00 – 17.00 uur
Beleefbibliotheek Smallingerland

 van Frans Baron 
(1947 – 2009)

1998 – 2006 
fractievoorzitter van de SP in de 
gemeenteraad van Smallingerland
2007 – 2009 
Provinciale Statenlid voor de SP in Fryslân

In dit Sciencefictionboek komt niet al-
leen zijn grote passie voor techniek tot 
uiting, maar ook zijn historische opvat-
tingen en kennis passeren in de dialogen 
met de passanten de revue. Wie goed 
leest, ziet er zijn politiek testament in.

Boekpresentatie
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Op 12 oktober a.s. start er weer een 
cursus Politieke Basisvorming
Deze cursus is voor iedereen die wat meer wil 
weten over de algemene politiek. Ook gaan we 
meer inhoudelijk in op waar de SP voor staat.
De cursus wordt gegeven door SP-raadslid 
Michiel Schrier .

Opgeven kan bij Jan Drost, 058-2551972 of
 j.drost2@chello.nl

Agenda
Op deze pagina vindt u informatie over bijeenkom-
sten van de SP afdeling Smallingerland.  
Tenzij anders vermeld, zijn de bijeenkomsten op 
maandagen vanaf 19.30 uur

Actie: Armoede werkt niet!
• 19 september: De dag voor Prinsjesdag is er een 
grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag. 
Bij voldoende deelname worden er bussen geregeld 
vanuit Friesland. 
Opgeven bij Jos van der Horst op  Smallinger-
land@sp.nl 
• 20 september: Presentatie van het boek van Frans 
Baron in Bibliotheek Drachten aanvang 15.00
• 23 september: Algemene Ledenvergadering.
Onderwerp is de actie Armoede werkt 
niet! En hoe wij daar als plaatselijke SP invulling 
aan kunnen geven. Dit allemaal in aanloop naar de 
regioconferentie van 1 oktober. Uitnodiging volgt. 
Er zal ook een Kamerlid of landelijk partijbestuurs-
lid bij aanwezig zijn. Karmel Klooster
• 12 oktober: Start cursus Politieke Basisvorming
• 28 oktober: Met de bus naar de Tweede Kamer!
Deelname gratis, opgeven bij Jan Drost. 
0582551972 of e-mail: j.drost2@chello.nl 

Buurten in de Buurt. 
• 29 september in de Drait 

Bestuursvergaderingen:
Data: 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. 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 20.00 ur in het 
gemeentehuis, zaal Y2.
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Van het bestuur
Door Jan Drost organisatiesecretaris

Augustus
Het ledenaantal per 31-08-2011 is 344.
Het bestuur is op het moment bezig een afdelingsplan 
te maken, mocht u nog suggesties hebben wat er in 
zo’n plan volgens u zeker in moet staan neem dan even 
contact met ons op.

Op zaterdag 10-09-2011 stonden wij in het centrum 
van Drachten met de actie “Keten voor Solidariteit “.
De bedoeling van deze actie was om een keten van 
handschoenen te maken waarop je je handtekening en 
een boodschap aan het kabinet kan schrijven.
Mocht je nog geen handschoen getekend hebben dan 
kan je bij mij alsnog zo’n handschoen bestellen zodat 
wij je boodschap aan het kabinet bij de grote landelijke 
keten kunnen laten aansluiten.(Wilt u meer weten kijk 
dan even op de website www.SP.nl)

Wij zijn bezig het contact met de leden te verbeteren. 
Alle leden worden door ons telefonisch benaderd.
Ben je na 16-9-2011 nog niet benaderd, dan 
kan het zijn dat in onze administratie een fout 
telefoonnummer vermeld staat.
Indien uw telefoonnummer na aanmelding van 
uw lidmaatschap is gewijzigd wil u dit dan aan ons 
doorgeven zodat wij contact met jou op kunnen 
nemen.

23-09-2011 is er een ledenvergadering. Je wordt 
hiervoor nog persoonlijk uitgenodigd.
Op 28-10-2011 gaat de afdeling Smallingerland een 
bezoek aan De Tweede Kamer brengen, je kan nog 
mee.

Jan Drost, afdelingssecretaris
tel 058-2551972

Kopij voor de volgende nieuwsbrief
inleveren voor 1 oktober bij de redactie
podiumsmallingerland@sp.nl


