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Woensdag heeft een aantal actieve SP-ers 
de Solidairkrant uitgedeeld bij de poorten van 
Philips Consumer Lifestyle in Drachten. Deze 
bedrijvenkrant wordt door honderden SP-ers in 
Nederland verspreid bij honderden bedrijven 
en bouwplaatsen. Een aantal van de afdeling 
Smallingerland hadden al eerder bij bedrijven 
gestaan en voor sommigen was het een nieuwe 
ervaring. In het begin was het erg rustig. Er wamen 
wat mensen naar hun werk waar aan we de krant 
kwijt konden. Sommigen hadden zelfs tijd voor een 
praatje.

Bij de wisseling van de ploegen was het echter 
snel gedaan met de rust. Iedereen die de poort 
in of uit kwam werd een krant aangeboden. 
Moeilijk was dat niet. Het merendeel was zeer 

geïnteresseerd in wat wij aan te bieden hadden. 
Vaak werd het raampje al opengedraaid zodra 
men ons zag en de arm uitgestoken om de krant in 
ontvangst te kunnen nemen.
 
De mensen waardeerden het zeer dat de SP 
vroeg haar bed was uitgekomen om actie te 
voeren.  Er waren veel mensen, waarvan we na 
deze ochtend het idee hebben dat ze de SP, of het 
linkse gedachtengoed een warm hart toedragen. 
Niet door mooie praat in Den Haag maar door 
naar de mensen toe te gaan. Een succesvolle actie 
die zeker voor herhaling vatbaar is. Woensdag 5 
september staan we daarom bij Caparis aan de 
Ampèrelaan in Drachten. Alle hulp is welkom.

VOOR DE POORT
Door Ramon Vos en Michiel Schrier
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OPROEP
De komende verkiezingen maken we een 
belangrijke keuze. Slaan we echts af naar nog 
meer marktwerking, slechte zorg en pulpbanen 
of willen we een samenleving waarin de zorg 

betaalbaar blijft en mensen geen drie banen 
hoeven te hebben om het hoofd boven water te 
houden.

Kom ons daarom helpen bij de campagne-
activiteiten! De agenda staat op de achterkant. 
Koudwatervrees is niet nodig want je staat altijd 
samen met ervaren SP-ers. Het is belangrijk 
dat de SP nu op straat staat. Meer informatie of 
opgave bij Michiel Schrier (smallingerland@sp.nl)



CAMPAGNE-AGENDA SEPTEMBER 2012
SP SMALLINGERLAND
DEBATTEN
ONDERWIJSDEBAT
Organisatie: Het basisonderwijs in Friesland, Groningen 
en Drenthe organiseert in samenwerking met de PO-
Raad

Pim Siegers kandidaat TK voor de SP

Woensdag 5 september 2012, aanvang 19.00
Van der Valk Hotel
Drachten

DEBAT OMROEP FRYSLAN
Organisatie: Omroep Fryslan

Jos van der Horst, onze nummer 50

Donderdag 6 september 2012, 17.00 tot 19.00
Omroep Fryslan
Leeuwarden

DEBAT EUROPA EN DE REGIO
Organisatie: Europees Netwerk voor Noord-Nederland 
(Europese Beweging Nederland, Europe Direct, 
Europese Commissie en LTO).

Eric Smaling (Lid Eerste Kamer)

Donderdag 6 september 2012, aanvang 19.30
Rode Zaal (Noord), Abe Lenstra Stadion
Heerenveen

ACTIES
STAIONSACTIE
Flyeren en lollies uitdelen op het bussstation onder het 
motto: ‘liever een lollie dan iets uit je duim zuigen’

Maandag 3 september 2012, vanaf 7.00 tot 9.00
Busstation Van Knobeldorffplein in Drachten

FLYEREN
De eerste twee zaterdagen van september staan we 
met de kraam in het centrum en gaan we flyeren bij een 
aantal winkelcentra in Drachten.

Vrijdag 31 augustus
Winkelcentrum de Drait 19.00 tot 2100 uur

Zaterdag 1 september 11.00 tot 15.00
Laweiplein of Museumplein

Woensdag  5 september 15.00 tot 17.00
Winkelcentrum De Wiken

Donderdag 6 september 19.00 tot 21.00
Winkelcentrum Noorderpoort

Zaterdag 8 september 11.00 tot 15.00
Laweiplein of Museumplein

FOLDEREN
Gezamelijk willen wij een aantal wijken in 
Smallingerland van folders voorzien. Als eerste is dit 
veel leuker en daarnaast valt het ook meer op.

Vrijdag 8 september 19.00 tot 21.00
Verzamelen bij het busstation Van 
Knobeldorffplein in Drachten

VOOR DE POORT
Geen betere plek om folders uit te delen dan voor de 
poort. Eerder hadden we een succesvolle actie bij 
Philips in Drachten.

Woensdag 5 september 6.45 tot 8.00
Caparis aan de Ampèrelaan in Drachen

HELP MEE!


