
H A L L O  S L A C H K R A C H T
LEZER S  EN  LEZER ES S EN
Ik ben Judith Koelewijn en ik ben nu ongeveer
drie maanden lid van de SP. Ik stemde altijd al op
deze partij, maar ben eigenlijk pas lid geworden na
het bezoeken van een van de scholingsavonden. Nu,
na het bezoeken van nog meer scholingsavonden,
een aantal leden- en bestuursvergaderingen en het
deelnemen aan acties, heb ik besloten zelf ook een
steentje bij te dragen. Dit ga ik doen door 
regelmatig interviews te houden voor dit blad, in
deze Slagkracht te beginnen met voorzitter Joost
Hooghuis. In het dagelijks leven werk en leer ik met
veel plezier bij Stichting Thuiszorg Breda en volg ik
een cursus grafisch ontwerpen. Verder houd ik mij
graag bezig met muziek, lezen, koken en 
gezelligheid met vrienden en familie.

GEACHTE PARTIJGENOTEN.
U heeft het gemerkt Slagkracht is aan het 
veranderen. Ik heb de taak op me genomen om de
vormgeving te gaan verzorgen. In mijn 5 jaar
studie aan de kunstacademie St.Joost in Breda heb
ik veel met grafisch ontwerpen gedaan. Ik ben 
afgestudeerd als modeontwerper.Het is mijn 
intentie om middels vormgeving bepaalde issues
te onderstrepen en een bijzondere Slagkracht te
creºren. Ik wens u veel plezier en wil Patrick van
harte bedanken voor zijn jarenlange inzet. 
Maurice Spapens. 
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BESTE SLAGKRACHT12 
L E Z E R S ,

Zoals u misschien wel gemerkt heeft is er heel
wat veranderd aan Slagkracht12. De vorige
redactie heeft om verschillende redenen hun
werkzaamheden opgegeven, en wij, de nieuwe
redactie, willen hen bedanken voor hun inzet.
De constante factor binnen Slagkracht12 is
Johan Kwisthout. Hij zal dan ook nog enige tijd
ons team versterken, totdat we op volle kracht
kunnen draaien. De redactie bestaat nu uit
Judith Koelewijn, Maurice Spapens en mijzelf,
Judith Korving.
We willen als nieuw team een vernieuwde
Slagkracht brengen. Het artikel over lopende
zaken zal uiteraard blijven, maar wij willen u,
de lezer, ook wat meer betrekken bij de partij.
Om dit te bereiken zult u een aantal nieuwe
rubrieken vinden in deze editie. Allereerst
zullen wij onszelf voorstellen, en ook de
waarnemend voorzitter, Joost Hooghuis laat
van zich horen. Daarnaast vindt u in iedere 
editie een gesprek met een SP lid. Dat kan een
bestuurslid zijn, maar ook u kunt het onderwerp
van gesprek worden. Ook hebben we een
nieuwe rubriek ontworpen. In ’Joost mag het
weten’ kunt u vragen stellen over allerlei 
onderwerpen waarvan u denkt dat de SP daar
een antwoord op kan geven. Ook zijn wij altijd
blij met ingezonden stukken. Alles wat u onder
de aandacht wil brengen, kunt u bij ons kwijt.
Om dit wat eenvoudiger te maken voor u, is er
een speciaal emailadres, slagkrachtbreda@sp.nl 
Op deze plek willen wij ook een oproep 
plaatsen. 
De redactie bestaat nu uit 3 personen, maar wij
zoeken er nog iemand bij om ons team te 
versterken. Heb je ervaring met schrijven of
ben je gewoon enthousiast om actief of actiever
te worden binnen de partij, dan kun je je 
aanmelden op het bovenstaande emailadres.

De redactie

B E S T E  L E Z E R S ,
Ik ben geboren en getogen Bredase en stemde al
jaren op de SP. Toen er in een vorige editie nieuwe
redactieleden gezocht werden, heb ik mij direct
aangemeld. Laatst hebben we een bijeenkomst
gehad waarop ik kennis maakte met Judith, Johan,
Joost en Maurice. Ik dacht dat het een oriºnterend
gesprek zou worden, maar al snel bleek dat ik de
enige vrijwilliger was. Gelukkig was ook de andere
Judith enthousiast en was Maurice al actief. Na een
enerverend en vruchtbaar gesprek, ben ik ook bij de
redactie aangesloten. Daarnaast ben ik momenteel
aan het afstuderen in Moderne Westerse Literatuur
en heb een bijbaantje bij TPG Post.
JudithKorving
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B E S T E  L E Z E R S ,

Binnen de SP neem ik zitting in het bestuur van de SP maar mijn brood verdien ik als groepswerker bij
het algemene crisisopvangcentrum ’t Koetshuis in Bavel.

Ik heb mij altijd verbonden gevoeld met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en het is
daarom ook niet voor niets dat ik werk binnen de maatschappelijke opvang en lid ben van de SP. Ook
heb ik het idee dat, in deze tijd van doorgeschoten individualisering en een kabinet wat alleen nog het
woord eigen verantwoording uit de mond krijgt, er extra oog moet zijn voor de mens in nood. ’Eigen ver-
antwoording’ is een term die ook ik hoog in het vaandel heb staan, maar bij Balkenende kan ik het woord
niet meer horen. Hij heeft in mijn ogen dat woord misbruikt. Balkenende: waar blijft jouw verantwoord-
ing ten aanzien van ouderen, kwetsbaren, chronisch zieken en bijstandsgerechtigden?

’t Koetshuis is een huis waar mensen zichzelf kunnen aanmelden (0161-431755) of via een verwijzende
instantie, meestal het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn. Onder onze doelgroep vallen onder anderen
vrouwen met kinderen, jongeren zonder onderdak, mensen met een psychiatrische stoornis 
(waarbij de stoornis niet actueel is), mannen en vrouwen die in een scheiding zitten en geen onderdak
hebben.
Hoewel de doelgroep dus zeer divers is hebben zij een aantal gemeenschappelijke kenmerken, namelijk
weinig sociale vaardigheden, een ontbrekend adequaat functionerend sociaal netwerk, hoge schulden en
niet met geld kunnen omgaan, geen onderdak en tot slot weinig inzicht in het eigen aandeel.

Bij onze bewoners zie ik dus voor een deel eigen ’tekortkomingen’ maar ik vind het te simpel om te
stellen dat het allemaal hun eigen schuld is. Vanuit dat perspectief zie ik dan ook de ’schuld’ die wij als
Nederlanders en niet Nederlanders in te lossen hebben naar de meest kwetsbaren onder ons. We dienen er
als samenleving ook voor hen te zijn en ja, dat kost veel geld.
Mijn stelling is dat onze maatschappij de uitvallers krijgt die we verdienen. Maar ook dat de mate van
beschaving die je een land kunt toekennen af te lezen is aan hoe een land met de meest kwetsbaren
omgaat.  Dat is volgens mij tevens de visie op de maatschappij die ik deel met de SP.

’t Koetshuis garandeert 24-uursopvang. Het einddoel is dat de bewoner weer op eigen kracht zijn leven
kan oppakken, met of zonder ondersteuning van bijvoorbeeld woonbegeleiding, SPD, Kentron, IMW,
GGZ of Begeleid Wonen. Het recht op zelfbeschikking en eigen keuze staan bij de hulpverlening voorop.
Wat ik binnen ’t Koetshuis als een probleem ervaar is de trage doorstroming.Voor een groot deel wijt ik
dat aan de weinig beschikbare betaalbare woningen, lange wachtlijsten en economische teruggang 
waardoor mensen moeilijk aan de slag komen. Hier ligt nog een belangrijke taak voor de gemeente
Breda. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is een tussenvoorziening waar mensen naar toe 
verwezen kunnen worden, om op een huis te wachten en door kunnen gaan met hun leven, zodat zij niet
van opvang afhankelijk blijven. 

Joost Hooghuis
waarnemend voorzitter SP Breda

Lopen voor het goede doel
http://home.planet.nl/~j.kwisthout/index.html



G E Z O C H T �
Oude, nieuwe, oudere en jongere leden die zich willen inzetten voor de partij!

We zoeken voor allerlei activiteiten nog vrijwilligers. 
Denk jij je nuttig te kunnen maken? 

Meld je aan via 
s l a g k r a c h t b r e d a @ s p . n l

Activiteiten voor het jubileum van de SP!
Heb jij nog ideeºn voor de viering van dit tienjarig jubileum, 

dan kun deze ook melden op het emailadres
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INTERVIEW MET VOORZITTER JOOST HOOGHUIS

Sinds ongeveer twee maanden is Joost actief als waarnemend voorzitter van de SP in Breda. 
Toen ik Joost vroeg naar de leuke en minder leuke kanten van het voorzitterschap, vertelde Joost dat hij
het op de eerste plaats leuk vindt om bij alles wat de partij aangaat betrokken te zijn. 
Verder vindt hij het verfrissend om buiten het bestuur in Breda, ook contact te hebben met de SP op
regionaal en landelijk niveau. Joost ziet zijn functie als een uitdaging, hij leert veel. In zijn dagelijks
werk als groepsleider bij Het Koetshuis in Bavel heeft hij iedere dag te maken met het aansturen, 
activeren en motiveren van groepen. Van deze kwaliteiten maakt Joost in zijn nieuwe functie als 
voorzitter dankbaar gebruik. Wat Joost aan deze functie minder leuk vindt, is dat hij nu niet meer zo
actief aan discussies deel kan nemen tijdens vergaderingen. Dat komt doordat hij nu de agendapunten
scherp in de gaten moet houden om een vergadering goed te laten verlopen. 
Verder voelt Joost zich prettig bij deze taak en ziet hij zichzelf vooruitgaan, het is wat hij ervan had
verwacht. Op mijn vraag of hij zich beschikbaar wilde stellen voor de bestuursverkiezingen, was zijn
antwoord dan ook "ja". Joost is van plan de afdeling meer ’smoel’ te geven. 
Wat hem betreft moeten we naar buiten, we moeten meer van ons laten horen en zien. 
Ik vroeg Joost ook of hij al op andere manieren actief is geweest voor de SP. Joost vertelde dat hij
zolang als hij lid is, de vergaderingen bezoekt. Ook is hij vrij snel medewerker geworden bij onze 
hulpdienst, en heeft hij flink meegeholpen bij het organiseren van de 1 mei viering. 
Hij zit nu ook al acht maanden in het bestuur. 
Naast zijn activiteiten bij de SP werkt Joost 32 uur bij Het Koetshuis. In zijn vrije tijd kookt hij graag
voor vrienden, maakt hij lange wandelingen en leest hij graag en veel. Voor zijn taken bij de SP brengt
hij ook nog wat uurtjes door achter zijn computer. 
Ter afsluiting wilde Joost alle lezers oproepen die ook actief willen worden voor de SP, 
want samen kunnen we meer dan alleen.

Ik bedank Joost voor dit interview.

Judith Koelewijn
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Slagkracht 12 is het
nieuwsblad van de SP
afdeling Breda en 
verschijnt maandelijks

R e d a c t i e

Judith Korving
Johan Kwisthout
Judith Koelewijn
Maurice Spapens

V o r m g e v i n g
Maurice Spapens

S P H u l p d i e n s t
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S t a d s e r f  1
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W I E  K O M T E R  O V E R  D E
( F I E T S ) B R U G ?

Al enkele maanden is er een conflict gaande tussen Rijkswaterstaat en de
gemeente Breda aan de ene kant, 
en bewoners in Prinsenbeek en de oppositiepartijen aan de andere kant. 
De inzet: een veilige fietsovergang tussen Breda en
Prinsenbeek.

De bewoners willen een veilig, goed toegankelijk viaduct met 
hel l ingbanen,  zoals  de t i jdel i jke brug een s tukje  zuidel i jker.  
Het Rijk wilde niet verder gaan dan de fietsbrug met roltrappen die er nu
staat. Zelfs deskundige onderzoeksbureaus hebben aangegeven, dat een
roltrap een onveilige manier is om een fiets mee naar boven te vervoeren.
Ook de rechter heeft dit in kort geding aangegeven, en heeft verordend dat
de oude brug blijft staan totdat er een veilige situatie is ontstaan.

Dit betekent een miljoenenstrop bij de aanleg van de toch al niet goed-
kope HSL. Zolang de oude brug niet gesloopt kan worden, loopt het
project een flinke vertraging op. Goedkoop is hier weer eens duurkoop
gebleken: als Rijkswaterstaat van begin af aan voor een veilige (zij het
een duurdere) oplossing had gekozen waren deze problemen niet
ontstaan. 
Een typisch geval van ’eigen schuld, dikke bult’ dus.

De SP heeft, samen met de andere oppositiepartijen, de
bewoners altijd gesteund in hun rechtvaardige eis. 
Bij deze dan ook een welgemeend proficiat!

Johan Kwisthout

O p r o e p
18 december houdt Keer het Tij een optocht in Breda.
Verzamelen is om 19.30 op het koningsplein (dat plein bij de KMA) 
en om 20.00 gaan we een rondje lopen door het centrum van Breda,
waarna we eindigen op de Grote Markt. 
We willen iedereen oproepen potten en pannen mee te nemen, om te
laten zien dat onze potjes en pannetjes leeg zijn.
Meer info te vinden op 

h t t p : / / w w w . k e e r h e t t i j . n l /


