
 

EEN NIEUW JAAR!! EEN NIEUW JAAR!! EEN NIEUW JAAR!! EEN NIEUW JAAR!!     
De jaarwisseling ligt al weer even achter ons, maar 
dat weerhoudt me er niet van om jou en degenen 
die je lief zijn alle goeds te wensen voor het 
nieuwe jaar. Het is immers nooit te laat om elkaar 

het beste te wensen. Ik hoop 
dat we er met elkaar een mooi 
SP-jaar van zullen maken.  
We leven in een mooi en goed 
land, maar het kan en moet 
beter, omdat lang niet iedereen 
merkt dat het in ons land mooi 
en goed is. Er zijn ook in ons 
land mensen die in armoede  

leven, er zijn teveel flexwerkers die weinig 
zekerheid hebben, teveel mensen die hun 
zorgkosten en premies niet kunnen voldoen en 
teveel mensen met zorgen rond huisvesting. En zo 
kan ik nog wel even doorgaan. Ik denk ook aan de 
Groningers die elke dag in angst leven voor een 
nieuwe mogelijke aardbeving. 
De SP kiest voor een wereld waar niet het grote 
geld het voor het zeggen heeft, maar de mensen. 
Wij geloven in een sociaal alternatief. En we hopen 
dat in 2018 veel mensen met ons mee gaan doen 
om dat te bereiken! 
 

ZILVEREN TOMAAT VOOR PHILIP 

OOSTERLAAK 
Op een goed bezochte 
ALV ontving Philip 
Oosterlaak de Zilveren 
Tomaat, voor al zijn 
verdiensten voor de 
SP. Philip is Raadslid, 
Statenlid en Regiovertegenwoordiger en in die 
laatste functie ondersteunt hij de afdelingen in 
Drenthe, en heeft hij zich een ware rots in de 
branding getoond. Philip is “al 100 jaar” lid van de 
SP, zeer toegewijd en loyaal, betrouwbaar en 
optimistisch. De afdelingen doen eigenlijk nooit 
vergeefs een beroep op hem. Hij steunt ze met 
raad en daad. In de gemeenteraad en in de Staten 
laat hij zich horen, waar en wanneer dat nodig is 
en hij kan verrassend origineel uit de hoek komen 
met ludieke voorstellen voor actie. Alle Drentse 
afdelingen ondersteunden het initiatief om hem te 
onderscheiden met De Zilveren Tomaat. 
 

nr. 102, januari 2018 
 

AFSCHEID ROEL  AKKERAFSCHEID ROEL  AKKERAFSCHEID ROEL  AKKERAFSCHEID ROEL  AKKERMANMANMANMAN    
Op de ALV van 10 januari 
namen we ook afscheid van 
Roel Akkerman. Hij legt zijn 
taak als penningmeester neer, 
om gezondheidsredenen. Roel 
was een zorgvuldige en nauw-

gezette penningmeester, en had daarnaast in het 
bestuur een belangrijke bijdrage; hij was relativerend, 
verstandig, beschouwend en gaf vaak blijk van veel 
visie. In haar dankwoord bedankte Ineke Bekkering 
hem voor zijn bijdragen aan het bestuur en voor de 
serieuze manier waarop hij de financieën beheerde.  
 

!!  !!  !!  !!  NIEUWE PENNINGMEENIEUWE PENNINGMEENIEUWE PENNINGMEENIEUWE PENNINGMEESTSTSTSTER: ER: ER: ER:     

BERNY METSELAARBERNY METSELAARBERNY METSELAARBERNY METSELAAR    !!!!!!!!     
Het is fijn om te kunnen melden de functie van 
penningmeester al niet meer vacant is. Bestuurslid 
Berny Metselaar heeft aangegeven die functie over 
te willen nemen. Inmiddels is hij bij Roel geweest 
voor een overdracht en vanaf nu zal hij de declaratie 
afhandelen en de penningen beheren. 
Zijn gegevens: 
Berny Metselaar 
Tel. 06-41299381 
Mail: penningmeester.sp.hoogeveen@gmail.com 
 
Er heeft zich overigens nog geen opvolger voor de 
voorzittersfunctie gemeld, een functie die ook echt 
leuk en boeiend is! Ik ben graag bereid je er meer 
over te vertellen! 

 

ANNEANNEANNEANNE----MARIEMARIEMARIEMARIE        MINEUR IN HOOGEVEENMINEUR IN HOOGEVEENMINEUR IN HOOGEVEENMINEUR IN HOOGEVEEN    
We hebben Europarlementariër opnieuw bereid 
gevonden om naar Hoogeveen te komen. Dat zal 
gebeuren op woensdag 31 januari, in de Vredehorst 
in Hoogeveen. Het thema zal zijn:  
“De EU: Spat het uiteen of brengt het bijeen?” 
Anne-Marie Mineur zal na een algemene inleiding 
(met daarbij een korte film) met het publiek in 
gesprek gaan over wat er van de EU geworden is. 
En welke kant moet het op met de Europese 
samenwerking volgens de SP? Wat merken we 
lokaal van de doordenderende EU-trein? Natuurlijk 
zal Annemarie ook vertellen over haar ervaringen en 
de laatste ontwikkelingen uit Brussel. 



Het zal dan bv. gaan over de plannen voor een 
Europees leger, verdere overdracht van bevoegd-

heden naar de EU, de 
Brexit, de risico's van de 
Euro, de wurgende 
Europese aanbestedings-
regels en de strijd tegen de 
komst van nieuwe handels-
verdragen zoals TTIP en 
CETA.  
Zoals aangegeven is er alle 
gelegenheid voor vragen en 
discussie.  

Iedereen is van harte welkom! 

 

RAADSPRAAT, door Ineke Bekkering 

De Raad was met 
kerstreces. Heel 
actuele zaken zijn er 
dus niet te melden 
vanuit de Hooge-
veense Raad. Wel 
kunnen we vaststellen 

dat de fractie in de huidige samenstelling bijna 
geschiedenis is. Op 21 maart gaan we naar de 
stembus en dan komt er een andere fractie. In elk 
geval zal Martin Benjamins niet terugkeren. Hij 
heeft zich 12 jaar op verschillende niveaus ingezet 
voor de SP en hij gaat er nu een punt achter 
zetten. Of een uitroepteken, dat is meer op zijn 
plaats. In die 12 jaar is er veel gebeurd. Van een 
werkgroep werd Hoogeveen een afdeling, met 
eerst één zetel in de Raad en na één raadsperiode 
al met vier zetels. Maar wat ik in één zin opschrijf, 
kostte de betrokken SP-ers veel tijd en energie en 
Martin heeft daar een grote steen aan bijgedragen! 
Hij was het eerste raadslid maar gaf het stokje 
over aan Bianca, toen bleek dat het Raadswerk 
voor hem niet te combineren was met zijn werk. 
In 2014 kwam hij weer in de raad, maar toen in 
een grotere fractie, waardoor de taken beter te 
verdelen waren. Na het vertrek van Bianca werd 
Martin in juli 2016 hij ook weer fractievoorzitter. Die 
rol vervulde hij tot hij op 18 mei 2017 en hartinfarct 
kreeg en enkele maanden afwezig was, tot 
september 2017. Martin had toen al besloten dat 
het mooi geweest was; hij zou zich niet nóg een 
keer verkiesbaar stellen. We begrijpen en 
respecteren zijn beslissing, maar jeetje, wat gaat 
er een hoop ervaring weg….. Martin was (en is) 
zo’n  toegewijd fractielid! Altijd goed voorbereid, 
scherp in de discussie en met een enorme inzet. 
De fractie zal zijn weg moeten vinden zonder al die 
expertise. Dat gaat ook wel lukken, want Jutta, 
Philip en Jeroen zijn natuurlijk ook geen groentjes 
meer en de nummers 4 en 5 op de lijst hebben ook 
heel wat in hun mars. Laat onverlet dat de lokale 
SP Martin enorm veel dank verschuldigd is. Op 
een van de komende ledenvergaderingen zullen 
we daar zeker aandacht aan besteden. 
 

VERKIEZINGENVERKIEZINGENVERKIEZINGENVERKIEZINGEN    
Op de ALV van 10 januari is de 
officiële kandidatenlijst in zijn geheel 
vastgesteld. We hebben een mooie 
uitgebalanceerde lijst kunnen 
samenstellen. Het is nu zaak om ons 
programma “Goed Voor Elkaar” onder 
de aandacht te brengen en er voor te 

zorgen dat de Hoogeveners er net zo enthousiast 
over zijn als wij zelf. Of anders gezegd: het is tijd 
voor campagne! Hierin maken vele handen licht 
werk. Als we er met elkaar de schouders onder 
zetten, samen optrekken en elkaar daarin blijven 
stimuleren en inspireren dan kunnen we er samen 
een paar leuke maanden van maken. Als je mee wilt 
doen in de campagne meld je dan aan bij 
ondergetekende of bij de organisatiesecretaris 
Hennie van Doorn (tel. 06-25538474 of 
hennievandoorn@home.nl). Alle kleine beetjes 
helpen; van op de markt staan tot een uurtje flyeren 
in de buurt. Ook ben je natuurlijk welkom om als 
publiek aanwezig zijn bij een debat, om Jutta een 
hart onder de riem te steken.     
    

TRIBUNETRIBUNETRIBUNETRIBUNE    GELEZENGELEZENGELEZENGELEZEN    ????????    
In de “Tribune” staat tegenwoordig een rubriek 
“Lokale successen Groot en Klein”. Ik vind dat 
inspirerend! Met die lokale acties kun je laten zien 
dat je niet alleen in de raad maar ook (en juist) op 
straat het verschil kun maken. Dat je als SP, mét 
bewoners samen, je kunt inzetten voor speelplekken, 
het opknappen van huizen of het veiliger maken van 
een buurt. Hoe leuk zou het zijn als Hoogeveen, 
Coevorden, De Wolden of Midden-Drenthe eens in 
die rubriek wordt genoemd? Als je in je eigen 
omgeving, in je dorp of buurt misschien iets weet, 
waar wij als SP, samen met de bewoners, werk van 
kunnen (moeten?) maken, laat het dan weten! 
  

GEHOORD GEHOORD GEHOORD GEHOORD     OPOPOPOP        HETHETHETHET        CONGRESCONGRESCONGRESCONGRES::::    
“Solidariteit is geen liefdadigheid. Geen aai over de 
bol van degene die het minder hebben. Solidariteit is 
verbondenheid, het vormen van gemeenschappen. 
Solidariteit geeft moed, hoop en vertrouwen. 
Solidariteit is; voor de ander én voor onszelf. Omdat 
iedereen beter wordt van solidariteit.” 
 

AAAAGENDAGENDAGENDAGENDA    
23 januari vergadering SP-werkgroep Coevorden 
31 januari  Anne-Marie Mineur in Hoogeveen, 

19.30 uur, Vredehorst 
21 februari Heel de Mens, 20.00 uur De 

Vredehorst 
 

Groet! 
 

Ineke Bekkering, voorzitter SP Hoogeveen   
Tel.: 06-12923465   
mail:  ineke.bekkering.sp@gmail.com  


