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In tweetallen werd, deur aan deur, de ZO krant
aangeboden. De ZO krant is de krant van de
SP die elk kwartaal wordt uitgegeven en
landelijk door de leden wordt verspreid. Tevens
werd, zoals het bij ‘buurten’ betaamt, een
babbeltje gemaakt met de bewoners van de
Wisselaar. Hen werd gevraagd hoe zij over de
wijk waarin zij wonen, denken. De reacties over
de buurt waren zeer wisselend en liepen uiteen
van zeer positief tot juist weer zeer ontevreden.
De ZO! krant werd veelal op positieve wijze
ontvangen.

Op maandagavond 16 juni ging de SP Breda op buurtbezoek in de Bredase wijk De Wisselaar.
Bijna 20 SP'ers en ROOD-leden verzamelden zich in het Gemeenschapshuis de Wegwijzer om
zich klaar te maken voor 'het buurten'. Remi Poppe, Tweede Kamerlid van de SP en tevens
één van de grondleggers van de partij, vergezelde de Bredase SP leden.

Het buurten in de buurt door SP'ers is een
intiatief dat landelijk uitvoering krijgt. Het doel
hiervan is niet alleen het achterhalen van de
ervaringen van de bewoners maar ook het
aanstippen van buurten die minder aandacht
genieten dan bijvoorbeeld de 40 prachtwijken
van Minister Ella Vogelaar, terwijl er toch wel
degelijk vanuit deze buurten een roep om
aandacht én verandering is. Dit laatste bleek
ook weer uit de reacties van de
Wisselaarbewoners. Voor veel mensen was het
dan ook heel wat dat er een 'politieke partij'
kwam vragen hoe het nu echt gaat in de wijk.
Normaal gesproken had men niet het gevoel dat
er naar hen geluisterd wordt door de politiek.

Nu was voor de SP al erg duidelijk dat je de
politiek meer naar de mensen moet brengen en
dat luisteren één van de belangrijkste dingen is

voor een partij. Toch zullen de SP'ers nog meer
de buurten ingaan de komende tijd om een nog
beter beeld te krijgen van wat er speelt en leeft
in de buurten. En dan hebben wij het niet over
slechts 40 wijkjes! Houd u de website van de
SP in de gaten want dan kunt u van alle
buurtbezoeken de verslagen lezen! De Bredase
SP leden hebben veel indrukken opgedaan,
aardig wat geleerd en kunnen niet wachten om
weer te gaan buurten
in Breda. Wil je de
volgende keer mee?
Stuur dan een e-mail
naar breda@sp.nl
onder vermelding van
'Buurten'.



Tien! ... Negen! ... Acht! ...
Het is aftellen voor de SP in Breda tot
de volgende mijlpaal. Onze afdeling
telt op dit moment 523 leden, maar
daar horen naast Breda de
gemeenten Zundert en Alphen-
Chaam bij. Natuurlijk is het de
bedoeling dat deze plaatsen op den
duur hun eigen SP-afdeling krijgen en
dan niet meer bij Breda horen. In de
gemeente Breda heeft de SP
momenteel 492 leden. Het
vijfhonderdste lid zetten we natuurlijk
in de bloemetjes met een - natuurlijk
op tomaten geinspireerde - gevulde
huishoudmand. Bij de laatstgehouden
verkiezingen haalde de SP 11.187
stemmen in Breda. Maak uw partner,
familielid, kennis, collega of buurman
lid van de SP. Op naar de 500 leden!

Jaarkrant SP Breda
Burgemeester Peter van der Velden
nam op 18 juni het eerste exemplaar
van de jaarkrant van de SP fractie in
ontvangst. Vrijwilligers van de SP
verspreiden in de komende weken
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50.000 jaarkranten in Breda, met
daarin alternatieven voor het huidige
collegebeleid. De jaarkrant heeft als
motto 'Eerst de mensen', en de SP
doet voorstellen om te investeren in
betaalbare woningbouw, en schone,
leefbare, en veilige buurten in
Breda.De burgemeester benadrukte
het belang van het bezoeken van de
buurten. Hij prees met name de wijze
waarop de SP dat deed. Hoewel
steeds meer partijen en organisaties
hiervan het belang inzien
onderscheidt de SP zich door zijn
inzet en fijnmazigheid, aldus de
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Sonja Pensom

burgemeester. Hij heeft een
exemplaar voor zichzelf en een aantal
anderen exemplaren voor
verspreiding van de boodschap onder
het college in ontvangst genomen.

Solidair met buschauffeurs
Op vrijdag 13 juni hebben Peter
Ligtvoet en Rinus Filius namens de
SP en vele reizigers een
solidariteitsbetuiging aangeboden aan
de aanwezige stakinsleiding en
vakbondsmensen. Naast een grote
doos taart boden zij tientallen
steunverklaringen van solidaire
reizigers aan de stakers aan. De
chauffeurs waren blij met de steun.

De SP Breda zal binnenkort haar 500e

lid verwelkomen. Nu zitten we op 492
leden in Breda plus 31 leden in de
buitengemeenten (Zundert, Alphen en
Chaam) die nu nog bij Breda horen.
Maar wat betekent het nou eigenlijk
om lid te zijn? En hoe kun je als
nieuw lid een bijdrage leveren?
Omdat de SP een breed
georiënteerde partij is, zijn er tal van
acties en thema´s denkbaar waar de
leden zich mee kunnen bezighouden.
Zo hielden wij bijvoorbeeld een
themaweek over de misstanden in de
thuiszorg, haalden wij hand-
tekeningen op voor een referendum
over de oorlog in Irak, mobiliseerden
wij bewoners inzake de geluidswal
van Bavel en gaven wij onze
solidariteitsverklaring aan de
buschauffeurs. En dan noemen wij
nog lang niet alles. Denk ook aan
verspreiding van de Tribune, de
Hulpdienst die structureel mensen
ondersteunt met het oplossen van
allerlei problemen, ROOD-Breda met
haar ludieke acties, onze fractie en de
werkgroepen. De SP is veel meer dan

een praatclub zoals veel mensen van
de andere politieke partijen gewend
zijn. Natuurlijk houden wij maan-
delijks een Algemene Ledenverga-
dering, maar wij schromen ons niet
om ook de straat op te gaan. Soms
wil het clichébeeld ter sprake komen
dat de SP een partij zou zijn met
weinig verdieping en geen
alternatieven. Dat is pertinent onjuist.
Wij bieden onze leden tal van
scholingen zowel landelijk als lokaal.
Cursussen die u bijvoorbeeld leren
om te debatteren, zelf een afdeling op
te richten of om uw politieke basis-
kennis uit te breiden. Een typische
SP-slogan is ook: Meten = Weten.
Geen uitspraken of acties zonder
gedegen research vooraf. Want met
alleen roepen, komen we er niet. U
kunt dit met eigen ogen ondervinden
door deel te nemen aan een
werkgroep over een thema waar uw

hart naar uit gaat; Daklozen,
Onderwijs, Woning-bouw, Hulpdienst,
Politiek Café, Bedrijvenwerk,
Slagkracht 12, Buitengebieden,
Tribuneverspreiding, Website en
meer. Aan democratie is eveneens
geen gebrek. De leden-vergaderingen
zijn het hoogste orgaan. Tijdens de
ALV’s wordt de koers bepaald
vanwaar bestuur, fractie en
werkgroepen tot uitvoering overgaan.
Bovengenoemde zaken zijn niet
alleen toegankelijk voor kaderleden of
oudgedienden. Integendeel, elk lid
met zijn/haar eigen kracht, kennis en
sociaal gevoel kan een nuttige
bijdrage leveren. Bovendien leert u de
afdeling en andere leden kennen,
help u mee aan een betere
samenleving en is het ook gewoon
hartstikke leuk om te doen! Mogelijk
wist u dit allemaal al maar misschien
ook niet. Hoe dan ook, elk lid heeft
recht op deze info en recht op
deelname. Voor meer informatie of
om aan te melden, kunt u contact
opnemen via: breda@sp.nl of 076 -
529 43 32



INTERVIEW JOYCE VAN DER SANDEN

Joyce is geboren op 26 augustus
1968 te Breda. Haar ouders hadden
een kruidenierswinkel in Westeinde.
Daar waren de klanten altijd welkom.
Dan werd er niet moeilijk gedaan als
ze op zondag om een bak bier
kwamen. Ondanks dat haar ouders
kleine middenstanders waren
stemden ze socialistisch. Haar opa
was een rooie rakker. Joyce liep zelf
mee in de jaren ’80 in vredes-
demonstraties van de PSP in Breda.

Joyce groeide op in Oud-Boeimeer
en doorliep de Havo op de ‘Rijks’ aan
de Nassaustraat. Ze wilde gelijk gaan
werken maar moest van haar ouders
iets studeren. Dat werd een een-
jarige secretaresse-opleiding, waarna
Joyce gelijk aan de bak ging bij het
GAK. Joyce heeft ook nog bij de
gemeente Breda gewerkt in de
Catharinastraat. Daarnaast ging ze
een avondopleiding P&O doen van
vijf jaar. Daarna heeft ze zeven jaar
voor de gemeente Goirle gewerkt en
is daar gaan wonen, getrouwd en
heeft inmiddels drie kinderen en nu
gescheiden. In Goirle heeft Joyce
nog even bij D66 gezeten en zelfs
een jaar commissiewerk gedaan.

Echter na Goirle heeft ze nog twee
jaar voor het Waterschap gewerkt en

toen de stap gezet naar het
bedrijfsleven. Daar werkte ze vijf jaar
bij BAM en nu werkt ze bij P&O van
Waco Lingen, een betonfabriek in
Bergen op Zoom die onder Ballast/
Nedam valt. Joyce zat ook nog in de
oudercommissie van Nutsschool
Boeimeer, waar haar kinderen op
zitten en in de patiëntenvereniging
Sturge-Weber.

Naar aanleiding van het optreden van
Jan Marijnissen in de pers en op
televisie wordt Joyce lid van de SP in
2004. Ze gaat een keer mee naar een
bestuursvergadering en kan gelijk
aanschuiven. Ze gaat zich bezig
houden met de ledencoördinatie. En
tevens met de redactie van de
Slagkracht die wat beter kan. In 2005
doet ze fanatiek mee met de
gewonnen landelijke EU-Nee
campagne. Tevens staan ze met een
soep/gaarkeuken in de stad om te
wijzen op het feit dat er onder
Balkenende steeds meer
voedselbanken bijkomen, ook in
Breda. Zo goed gaat het met
Nederland dus….

Voor de verkiezingen van 2006 doet
ze mee aan de Elfwijkentocht. We
stonden elf weken lang bij een ander
winkelcentrum in Breda. Joyce meldt

Slagkracht 12 plaatst deze maand een interview met Joyce van der Sanden, raadslid sinds 2006 voor onze SP
hier in Breda. Zij concentreert zich vooral op de gebieden Bouwen & Wonen en Onderwijs

zich aan voor de kieslijst en komt op
nummer 3. Bij de verkiezingen krijgt
ze zoveel voorkeursstemmen dat als
tweede eindigt. De SP groeit in Breda
van twee naar vier zetels. Joyce
merkt dat na de aanvankelijks
scepsis bij de andere partijen er nu
beter naar de SP-Fractie wordt
geluisterd en er worden meer
voorstellen overgenomen. Alleen de
relatie met de PvdA-Fractie is soms
moeizaam. Die vallen de SP-Fractie
regelmatig aan omdat ze de hete
adem van de SP in de nek voelen in
de opiniepeilingen. In die zin is de
PvdA ook opgelucht dat ze
stemmenkanon Jan Marijnissen kwijt
zijn. Joyce verwacht dat we kunnen
doorgroeien naar zes zetels in 2010
en sluit collegedeelname niet uit.

Door de landelijke SP-cursussen voor
nieuwe raadsleden valt Joyce op bij
de cursus ‘in raad en daad’.
Ze wordt geïnterviewd door een
journalist over een onderwerp wat niet
van tevoren bekend was. Nico
Heijmans, lijsttrekker van de
Provinciale Staten voor de SP, loodst
haar de Groep van 30 in.
Dat is een groep SP-raadsleden die
worden klaargestoomd om kaderlid te
worden in de partij of om een
verantwoordelijke positie namens de
partij in Nederland in te nemen. Deze
groep is trouwens niet democratisch
gekozen. Joyce geeft trouwens aan
dat haar ambities op het politieke vlak
niet in Den Haag liggen maar in
Breda. Afgelopen jaar heeft Joyce
ook met Nico Elshof het Symposium
Goedkoop Bouwen georganiseerd.

Recent heeft Joyce nog meegewerkt
aan ‘buurten in de buurt’. Twintig
SP’ers en Rood leden gingen met
Remi Poppe in Wisselaar peilen hoe
men over de wijk dacht.

HANS CREEMERS
commissielid



zo 24-08 deadline Slagkracht september

ma 01-09 Algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur.

do 25-09 Kennismakingsbijeenkomst voor
nieuwe leden, Wegwijzer, 20.00

In augustus verschijnt er geen Tribune en geen
Slagkracht 12 in verband met de vakantie

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP,
afdeling Breda, en verschijnt maandelijks. Copy
emailen naar slagkrachtbreda@sp.nl of per post
naar het afdelingsadres. Redactie, vormgeving en
coordinatie: Johan Kwisthout, Hans Creemers, Ben
van den Bosch, Bas Maes, en Jac Troost.

SP afdeling Breda, Stadserf 1, 4811 XS Breda
T 076-5294332, E breda@sp.nl, W www.breda.sp.nl
Hulpdienst: hulpdienstbreda@sp.nl of 06–30977875
Rood: roodbreda@sp.nl of 06–29171104

AGENDA

COLOFON & ADRESSEN

HELLUP!
De SP-Hulpdienst Breda is officieel van start gegaan.
Vanaf heden is iedere 1e maandag van de maand een
spreekuur in “De Wegwijzer” aan de Steendorpstraat
nr. 2. Regelmatig zullen wij u laten weten welke
problemen wij ervaren, hoe wij dit oplossen en onze
bevindingen daarbij.

Oudere mensen kijken soms met weemoed naar vroeger.
Vroeger was alles beter. In de meeste gevallen kijken
jonge mensen daar toch heel anders naar en dat is maar
goed ook. Toch hebben in som-mige gevallen oudere
mensen gelijk. Neem nou eens de controle over jouw
eigen financiën. Vergeet niet dat ouderen vroeger van
hun baas hun loonzakje of hun salaris in een loonzakje
cash ontvingen. Zij had-den hun financiën letterlijk en
figuurlijk in de hand. Ja soms was er teveel geld in huis,
maar als je weinig kreeg had je ook weinig geld in huis.
Toen kwamen de geleerden en stelden voor om het loon
c.q. salaris veilig op de bank te laten storten. Dat
scheelde de werkgever veel geld en de werknemer kon
er per direct over beschikken. Alle transacties (overschrij-
vingen) waren gratis. Een werknemer kon gratis
bankieren. Enfin, u begrijpt het al, iedere werknemer
moest een bank of girorekening openen om het loon dan
wel het salaris te incasseren. De banken blij want hun
omzet schoot omhoog. Pas later, veel later kwa-men de
werknemers er achter dat bankieren helemaal niet meer
gratis was. Dat je niet alleen voor je bank-pasje moest
betalen maar ook nog een extra bedrag omdat het
bankpasje europees werd geaccepteerd. Je moet nu
betalen voor elke overschrijving. In het begin haal je de
schouders op. “Het is maar een klein bedrag” maar later
kom je er achter dat dit kleine bedrag groter en groter
wordt. De hebzucht van de bank groeit en groeit.
Natuurlijk verwacht je dan een betere service. Helaas, er
is eerder sprake van een slechtere service. Filialen
sluiten en waar je vroeger gewoon geld aan de balie
kreeg heb je nu soms problemen met de geldautomaat.
Het ergste is als er geen geld uit de automaat komt terwijl
dat geld wel van jouw rekening wordt afgeschreven. Ja, u
krijgt het geld teruggestort zegt een glimlachende bank-
bediende tenminste als iemand anders inmiddels niet met
jouw geld er vandoor is gegaan. De automaat heeft het
gelijk aan zijn zijde en niet, u, de klant!! Over
klantvriendelijkheid gesproken. De meeste mensen
krijgen 1 x per maand een rekeningoverzicht. Als u
meerdere rekeningoverzichten krijgt moet u dat extra
betalen. Dus als u uw financiën in de klauwen wilt houden
bent u haast wel verplicht voor iedere transactie een
bankafschrift te krijgen. Heel wat mensen komen
financieel in de problemen omdat het financiële overzicht
ontbreekt. Een en ander is het gevolg van neo-
liberalisme. ’t Is maar dat u het weet.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

”EEN POKKE-EIND”
De landelijke partij heeft subsidieregelingen voor
afdelingen voor activiteiten die buiten het normale
budget vallen. Denk aan het organiseren van
popfestivals, culturele activiteiten, sportactiviteiten en
dergelijke. Wij hebben het plan opgevat om de ter ziele
gegane Valkenbergrun, een ultraloop van 6 uur, weer
nieuw leven in te blazen. Dat past prima bij de
uitstraling die we als partij uit willen dragen. Heeft u
ervaring met het organiseren van sportevenementen en
vindt u het leuk om een steentje bij te dragen? Laat het
ons zo snel mogelijk weten!

CARTOON BAS MAES


