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MEE HELPEN? HANG DE POSTER OP DE 
ACHTERKANT OP BIJ UW SUPERMARKT!

De SP is altijd in de buurten en dorpen te vinden en niet alleen 
in campagnetijd zoals bij de andere partijen. Daarom vind ik het 
woord campagne eigenlijk niet een goede omschrijving voor onze 
activiteiten die we altijd doen. 

Echter ons campagne team maakt nu wel extra veel reuring, en 
ook onze leden zijn goed zichtbaar bij mensen thuis op mooie 
locaties waar SP posters voor het raam hangen. Kijk onze 
mooie vlag aan de Tjaarda hangen, de flat tegen over maarten 
Luterkingsingel, aan de Lauwers, de flat bij de rotonde aan 
overste singel 2 mooie plekken aan het Oud-Ambacht en op 
verschillende andere plekken. 

Wilt u ook een poster voor het raam of kent u iemand die een 
poster wil? dan komen we die graag persoonlijk langsbrengen 
want een poster voor het raam is best belangrijk. Het overtuigd 
anderen te gaan stemmen en het laat zien dat de SP een grote 
achterban heeft onder de inwoners van Smallingerland (13% van 
de mensen stemde op de SP tijdens de landelijke verkiezingen). 
Tevens laat u met een poster zien dat u een trotse SP-er bent.

We hebben afgelopen weken een dorpentocht gehouden door 
alle dorpen in Smallingerland. Deze tocht was dermate succesvol 
dat we de tocht uiteindelijk moesten verdelen over 3 dagen. 
Hierbij hebben we voor het eerst onze prachtige SP bakfiets tot 
onze beschikking gehad, deze gaan we ook gebruiken voor de 
acties in de wijken en in het centrum.

Deze verkiezingen maken we ook gebruik van SP sandwich 
borden welke om lantaarnpalen gezet kunnen worden. Deze 
staan op mooie zichtlocaties aan de doorgaande wegen. U 
heeft ze vast wel gezien. Helaas zijn er enkele ‘verdwenen’, 
maar gelukkig konden we nog een nieuwe zending regelen en 
daardoor goed in beeld blijven. Deze zichtbaarheid ondersteund 
mooi ons contact welke we blijven houden met alle mensen 

tijdens onze bezoeken aan de wijken en dorpen. Hier spreken we 
altijd de meeste mensen en horen op die manier wat er echt leeft 
bij de inwoners.

We hebben vorige week een mooie campagne avond in 
Marktzicht gehad waar onze kandidaatsraadsleden geïnterviewd 
werden naar hun overwegingen om in de politiek in te gaan en 
over hun standpunten. Komt u ook gerust eens langs bij zo’n 
activiteit als met de SP de straat op gaan niet uw ding is. Bij deze 
bijeenkomsten heerst een gemoedelijke sfeer en worden vaak 
als leerzaam en gezellig ervaren. Door bij deze bijeenkomsten 
aanwezig te zijn laat u ook zien dat u betrokken bent en dat 
is weer een steun in de rug van al onze vrijwilligers. Onze 
acties worden de laatste tijd geregeld ondersteund met Ierse 
volksmuziek van Gjalt de Jong en vrienden. Hierop krijgen we 
veel positieve reacties en zullen zij zaterdag middag 17 maart ook 
weer ons komen helpen. U komt toch ook op deze dag langs?  
De uitnodiging leest u op de achterkant.

Facebook en twitter worden veelvuldig gebruikt door de politieke 
partijen en ook wij zijn daar actief mee doende. Bezoek van onze 
pagina en leuke berichten. het ‘liken’ en ‘delen’ zorgt er ook voor 
dat meer mensen onze berichten kunnen zien en lezen waar we 
voor staan.

Natuurlijk zijn we ook druk doende met de meest klassieke vorm 
van campagne voeren: het flyeren. Om al onze flyers op een 
leuke manier de deur uit te krijgen zijn er komende week elke dag 
flyeracties van 13.30-15.00 uur. Ook hier kunnen we altijd wel wat 
hulp gebruiken, vele handen maken licht werk.

We verzamelen altijd op het plein voor de Lawei. Al onze acties 
sluiten we altijd af met een kop koffie of een drankje. Wilt u liever 
in uw eigen buurt flyers rondbrengen dan lezen of horen we dat 
graag en brengen we ze graag langs.
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SP SMALLINGERLAND OP CAMPAGNE!



 

MEET

LINE UP
MAARTEN HIJINK (LID TWEEDE KAMER)
GJALT DE JONG 
ANNE VAN DIJK (FNV)
NOG MEER MUZIEK


