
 
CURSUS  “HEEL DE MENS”  
De morele uitgangspunten van de SP zijn te lezen 
in het beginselprogramma “Heel de Mens”. Daarin 
staat te lezen hoe wij van de SP willen strijden 
tegen “Brutopia”, een brute en brutale jungle 
waarin het recht van de sterkste geldt. Immers, 
een dergelijke samenleving is alleen goed voor wie 
rijk en sterk is.  
De SP heeft alternatieven voor dit “Brutopia”.  
Het programma “Heel de Mens” is te vinden op 
SP-net (inloggen met 
je lidnummer), maar 
het is natuurlijk veel 
leuker en leerzamer 
om met elkaar in 
gesprek te gaan en 
samen meer te leren 
over de uitgangs-
punten van de SP. 
Daarom willen wij bij 
voldoende 
belangstelling, de 
cursus “Heel de Mens” opnieuw aanbieden voor 
leden (en aspirant-leden) uit de hele afdeling. Dus 
ook leden uit Coevorden, Midden-Drenthe en De 
Wolden zijn van harte uitgenodigd. 
Aanmelden kan per mail bij Ineke Bekkering, 
inele.bekkering.sp@gmail.com. 
We starten uiteraard na de zomervakantie met de 
cursus, die wordt verzorgd door iemand van het 
scholingsteam van de SP. 
 

RAADSPRAAT door Jutta van der Oord  
De afgelopen maanden is 
er veel gepasseerd in de 
Hoogeveense raad. De 
soap rond de komst van de 
ijsbaan haalde zelfs het 
landelijke journaal. Maar er 
was meer. De andere soap, die rond het behoud 
van goede ziekenhuiszorg in Hoogeveen, houdt 
onverminderd onze aandacht. De Raad van 
Bestuur en de Raad va Toezicht vinden steeds een 
kritische SP op hun weg. Ook heeft de fractie 
vragen gesteld over de parkeergarage De Kaap, 
die inmiddels in gebruik genomen is.  
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Er zijn nog een hoop vraagtekens over de kosten, de  
tegenvallers, de verwachte exploitatie en de risico’s 
voor de gemeente. 
In juni was er een meldweek voor opmerkingen 
omtrent de uitvoering van de WMO in Hoogeveen. 
Afgaande op de eerste uitkomsten lijkt het erop dat 
het in Hoogeveen over het algemeen best goed gaat 
met de uitvoering. Het is goed om dat ook eens te 
benadrukken! 
Op de raadsavond van half juni, bij de algemene 
beschouwingen hield tijdelijk fractievoorzitter Philip 
Oosterlaak een gloedvol betoog voor een socialer 
Hoogeveen, onder de noemer “Voor het geluk van 
iedereen”. Je kunt het lezen op de site van de 
afdeling Hoogeveen, of door op onderstaande link te 
klikken. 
https://hoogeveen.sp.nl/nieuws/2017/06/voor-het-
geluk-van-iedereen 
Huh? Tijdelijk factievoorzitter??  
In mei werd onze fractievoorzitter Martin Benjamins 
in het ziekenhuis opgenomen. Hij is momenteel aan 
het revalideren en aan de beterende hand, maar hij 
blijft nog even weg. We wensen hem vanaf hier een 
verder herstel toe! 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Helaas kunnen we in Coevorden, Midden Drenthe en 
De Wolden niet meedoen, maar in Hoogeveen 
gelukkig wel! 
We zijn inmiddels serieus aan het nadenken over die 
verkiezingen, want er komt natuurlijk een hoop bij 
kijken. En de landelijke SP stelt ook eisen, voordat 
een afdeling mee kan doen. Ik schreef er in het 
vorige Tomaotie ook al over, maar ik herhaal het nog 
een keer: 

- De afdeling moet minstens 50 leden hebben: 
- De leden moeten staat zijn acties te starten 

en goed af te ronden 
- Er moeten naast bestuur en fractie voldoende 

actieve mensen zijn 
- De afdeling moet vertegenwoordigd zijn bij de  

diverse regionale en landelijke bijeen-
komsten. 

 
 
 
 



Natuurlijk willen we graag dat de inwoners van 
onze afdeling op de SP kunnen stemmen! 
Gelukkig kregen we inmiddels groen licht van
landelijke SP en dus is er werk aan de winkel. Voor 
ons, maar misschien ook wel voor jou! Zeker als je 

in de gemeente 
Hoogeveen woont. 
Wie weet lijkt het je 
een uitdaging om
lokaal volksvertegen
woordiger te zijn? 
Misschien h

belangstelling voor een cursus voor kandidaat 
Raadsleden? Het kan ook zijn dat dat net een stap 
te ver is, maar wil je wel meedenken over
programma? Wat zouden in Hoogeveen de 
speerpunten moeten zijn? Waarop kan de SP zich 
profileren en onderscheidend zijn? 
Laat het ons weten! Acties op straat zijn leuk en 
heel belangrijk, maar het is helemaal mooi 
wanneer we die acties kunnen afmaken in de 
gemeenteraad! En dat kan alleen als we er de 
mensen voor hebben! 
Vanuit Amersfoort kreeg ik een boekwerkje met 
tips voor de deelname voor de verkiezingen 
(handig en praktisch!), maar we gaan natuurlijk zelf 
over de campagne en het verkiezingsprogramma!
En alle hulp van de leden daarbij is welkom!
je mee? 

 
LEESTIP VAN EEN BEVLOGEN SP
Organisatiesecretaris Hennie kwam op de proppen 
met een zeer leesbaar en verhelderd boek, 
geschreven door Annabelle Schouten (1982)
schrijver, redacteur en historicus en haar 
specialisatie is het kapitalisme als systeem.
van het boek is “Hoe zit het nu echt?”, met als 
ondertitel: “De ware aard van het kapit

  
Thea, ontslagen 
thuiszorgmedewerker, moet 
werken voor haar 
bijstandsuitkering van 660 
euro in de maand.
Anne-Fleur, aandeelhouder 
en baas van een 
electronicamultinational, 
heeft een vermogen van 140 
miljoen euro. 
  

Deze fictieve dames wonen allebei in deze
maatschappij. Maar de één moet zich in de winter 
thuis warm houden met een slaapzak, omdat er 
geen geld is voor verwarming. De ander kan zich 
een luxe sauna in huis veroorloven om zich te 
ontspannen. 
Waarom zijn er zulke grote verschillen tussen ar
en rijk en waarom blijven ze maar groeien?
Dat heeft alles te maken met de ware aard van het 
kapitalisme. Velen schreven erover maar….Hoe zit 
het nu echt? Alle mooie verhaaltjes over rijkdom
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Alle mooie verhaaltjes over rijkdom en 

succes: “Als je maar wilt…
Het kapitalisme is de grootste
de geschiedenis. “We moeten allemaal de broekriem 
aanhalen, want de economie moet groeien.”
overbelaste werknemer, vrijwilliger bij de 
voedselbank of werkloze zal dit zo vaak met 
verbijstering aangehoord 
“Hoe zit het nu echt?” 
 Hennie vertelde mij dat je in dit boek, s
Thea en Anne-Fleur, de ware aar
kapitalisme ontdekt. Stap voor stap laat de schrijver 
zien in wat voor systeem we leven.
anders dan tot een enorme botsing leide
beide dames. 
Serieuze business, zeer verhelderend en 
ondertussen ook nog erg leuk om te lezen!

 
WAAR IS DE SP IN DE 
Nog een bestuursvergadering, nog een kerngroep
bijeenkomst, maar dan is het ook voor ons vakantie. 
Maar we zitten niet stil! De
vinden op verschillende jaar
een bij ons langs! We zijn altijd in voor een babbel en 
een kennismaking met leden die we nog niet 
persoonlijk kennen. Je vindt ons op:

 2 augustus op de zomermarkt 
 5 augustus in op het festival in 
 16 augustus op de zomermarkt 

Schoonoord 
 2 september op de 
 9 augustus op de jaarmarkt

 
 

FACEBOOKPAGINA  VOOR 
Heel recent, op 4 juli om precies te zijn kreeg de 
werkgroep Coevorden haar eigen Facebookpagina. 
In Coevorden zijn actieve SP
weg timmeren en dan is het goed om ook een 
Facebookpagina te hebben. Wil je de pagina l
Ga naar https://www.facebook.com/SPCoevorden
geef ons je duim! Alvast bedankt!

 
AGENDA 
19 juli 20.00 uur, Kerngroep, Vredehorst, 

Zuidwoldigerweg 32 , Hoogeveen 
 
Met een strijdbare groet! 
Ineke Bekkering, voorzitter SP Hoogeveen
Tel.: 06-12923465   
mail:  ineke.bekkering.sp@gmail.com
 
 
 

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed

Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet
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We moeten allemaal de broekriem 
aanhalen, want de economie moet groeien.” Iedere 
overbelaste werknemer, vrijwilliger bij de 
voedselbank of werkloze zal dit zo vaak met 
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zien in wat voor systeem we leven. En dat kan niet 
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WAAR IS DE SP IN DE ZOMER? 
Nog een bestuursvergadering, nog een kerngroep-

, maar dan is het ook voor ons vakantie. 
De SP is in de zomer te 
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een kennismaking met leden die we nog niet 
persoonlijk kennen. Je vindt ons op: 
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op het festival in Sleen 

op de zomermarkt in 

september op de markt in Hoogeveen.  
jaarmarkt in Elim 

VOOR  COEVORDEN!! 
op 4 juli om precies te zijn kreeg de 

werkgroep Coevorden haar eigen Facebookpagina. 
zijn actieve SP-ers die flink aan de 

weg timmeren en dan is het goed om ook een 
Facebookpagina te hebben. Wil je de pagina liken? 

://www.facebook.com/SPCoevorden en 
geef ons je duim! Alvast bedankt! 

20.00 uur, Kerngroep, Vredehorst, 
Zuidwoldigerweg 32 , Hoogeveen  

  
, voorzitter SP Hoogeveen   

ineke.bekkering.sp@gmail.com 

Blijf niet mokkend aan de kant staan 
Stel een daad en toon je moed 

Laat je woede hand in hand gaan 
Met het goede dat je doet 


