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AGENDA
CAMPAGNE OP DE HEUVEL - 
4 MAART
Tijd: 11:00 (verzamelen op 

SP-kantoor)

CAMPAGNE OP DE HEUVEL - 
11 MAART 
Tijd: 11:00 (verzamelen op 

SP-kantoor

POLITIEKCAFE BUSKRUIT - 
12 MAART
Tijd: 15:00 -17:00

Locatie: Kim’s Kroeg

TWEEDE KAMERVERKIEZIN-
GEN - 15 MAART
SP STEMMEN!!

UITSLAGENAVOND - 
15 MAART
Tijd: 20:00

Locatie: SP-pand, 

Piushaven 29

GROENE TOMAAT - 11 APRIL
Tijd: 19:00

Locatie: nog niet bekend

VOOR DE MEEST 

ACTUELE AGENDA 

ZIE ONZE WEBSITE: 

TILBURG.SP.NL/AGENDA

MAGAZINE

meedenken of tip voor de 
redactie? mail naar:
hubert@sptilburg.nl

Voor het dagelijkse nieuws 
bezoek onze website: 
tilburg.sp.nl of volg ons 
via de sociale media

SP Tilburg
SP Tilburg

@sptilburg

DEZE OF EEN ANDERE PIUSPOST ONLINE RAADPLEGEN? DAT KAN! 
GA NAAR: tilburg.sp.nl/nieuwsbrief VOOR ONS ARCHIEF.

ROOD Tilburg @ROODTilburg

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE: 
DE ZUSJES
Ze worden steevast de 
SP-zusjes genoemd: Petrie 
en Silvie van den Brand. 
Al meer dan drie jaar zijn 
ze actief voor de afdeling. 
Flyeren, folderen, bellen, 
maar het liefst zijn ze op 
straat, in gesprek met men-
sen. Ook zorgden ze altijd 
voor een lekker hapje tij-
dens ledenbijeenkomsten. 
Zondag 12 februari werden 
ze in het zonnetje gezet: 
Organisatiesecretaris Pauli-
na, campagneleider Miguel 
en voorzitter Bob hadden 
speciaal een doos SP-ca-
deautjes gemaakt voor de 
zusjes. 

Voorzitter Bob Jansen: De 
afdeling kan niet zonder 
vrijwilligers. Petrie en Sil-
vie staan dag en nacht klaar 
voor de SP. Ik ben blij 
dat we ze op deze manier 
hebben kunnen bedanken 

en ik hoop dat ze nog heel 
lang actief blijven voor de 
afdeling. Petrie en Silvie 
gaven meteen aan dat ze 
ook de komende campagne 
weer van de partij zullen 
zijn. U ook?

Als je iets goed ziet, geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.

Nelson Mandela.

Voor goed uit ons midden.

                                                      Jeanny Michielsen.

Ruim 30 jaar actief lid bij de SP afdeling in Tilburg. Wij hebben haar leren kennen als 

een enthousiaste en krachtige vrouw die op kwam voor onrechtvaardigheid, in woord 

en daad! Jeanny heeft veel voor de mensen en voor de afdeling SP Tilburg betekend.

Namens de SP afdeling Tilburg: "Jeanny dank je wel".



INTERVIEW
INTERVIEW MET MIGUEL REIJNEN

Wie is Miguel?

Ik ben geboren in chili en 
geadopteerd. Dat is alweer 
27 jaar geleden, dus ik 
ben gewoon Nederlands 
opgevoed. Ik ben altijd een 
beetje op zoek geweest 
naar wat ik wilde gaan 
doen. Uiteindelijk kwam 
ik erachter dat ik iets wilde 
doen om de wereld te 
verbeteren. Zo ben ik bij de 
SP gekomen. 

Verder ben ik student HBO 
Rechten; het laatste jaar nu. 
De reden voor deze studie 
is ook dat ik rechtvaardig-
heid belangrijk vind en wil 
proberen om via regelge-
ving iets goeds te doen. 
Dus ik word geen advocaat 
en ook het strafrecht inte-
resseert me niet; het liefst 
iets met mensenrechten. Ik 
heb via Tiny Kox een hele 
leuke stage kunnen vinden 
bij de Raad van Europa in 
Straatsburg, dat gaat hart-
stikke leuk worden. Daar 
begin ik na de zomer. 

Ik heb ook een hele tijd in 
de horeca gewerkt, onder 
andere bij Holland Casino, 
de Efteling en als gastheer/

kok bij JMW. Het laatste 
jaar werk ik niet omdat ik 
bezig ben met m’n studie, 
en daar moet ik erg mijn 
best voor doen.

Wat is jouw rol bij de SP?

Bob heeft het eens vice-
voorzitter genoemd, maar 
ik heb het niet zo op titels. 
Ik vertegenwoordig de 
afdeling regelmatig bij 
regionaal overleg, de par-
tijraad en dat soort dingen. 
Ik probeer de afdelingen te 
laten groeien. 
Bij regio-overleg let ik erg 
op de andere voorzitters, 
hoe zij de afdelingen heb-
ben ingericht en met welke 
acties ze bezig zijn. Ik deel 
dan ook wat wij in Tilburg 
doen, zodat we van elkaar 
kunnen leren. In de regio 
heb ik samen met de voor-
zitter van de SP in Breda 
ook een regionaal samen-
werkingsplan geschreven 
dat uitgevoerd gaat wor-
den. Daar ben ik wel trots 
op. Ik ben een netwerker: 
vaak wordt juist aan mij 
gevraagd hoe in Tilburg 
iets werkt. En ik ben nu 
ook campagneleider voor 
de komende verkiezingen.

Hoe staat het met de cam-

pagne bij ons in Tilburg?

Ik vond het eerlijk gezegd 
heel spannend om campag-
neleider te worden. Ik ben 
zelf drie jaar lid en in die 
drie jaar is het best hard 
gegaan: van contactpersoon 
naar bestuurslid, en nu dan 
campagneleider. Maar ik 
vond het ook een uitdaging 
om er een eigen draai aan 
te geven. Die eigen draai is 
dat ik goed naar alle leuke 
en creatieve ideeën heb ge-
luisterd, en dat we die gaan 
uitvoeren. Ik verwacht bij 
de volgende campagne-
bijeenkomst redelijk wat 
mensen. We hebben ook 
een aantal bel-avonden 
gehouden en er komen er 
nog meer, om alle leden uit 
Tilburg te benaderen. We 
hebben een hele creatieve 
campagne. ROOD heeft 
bijvoorbeeld allemaal 
spellen: Een aantal mensen 
gaan een toneelstukje doen 
op straat, we hebben een 
digitale campagne, en we 
gaan actiemateriaal uitde-
len op straat. 

Het is erg leuk om te doen, 
alleen ik heb een groot 
probleem: Ik kan geen na-
men onthouden. Ik vind het 
heel lastig omdat ik heel 
veel mensen van gezicht 
ken, maar dan vaak moet 
zoeken naar hun naam. Het 
wordt een hele leuke cam-
pagne waarbij we hopen 
een boost te geven aan de 
afdeling, en ook nieuwe 
mensen actief te krijgen.

Dus bij deze aan iedereen 

die zich nog wil aanmelden 

om mee te doen: 

mail miguel@sptilburg.nl

Tenslotte wil ik je vragen 

of er boeken of films zijn 
die jou bezighouden en 
die je met ons zou willen 
delen?

Ik lees niet veel boeken 
maar ik kijk redelijk 
wat films, voornamelijk 
documentaires. Dan zit ik 
meteen te denken aan een 
documentaire die ik nog 
niet zo lang geleden heb 
gezien op Netflix, “Living 
on one dollar a day”. Het 
gaat over twee jongens uit 
Amerika die in rijkdom 
zijn opgegroeid en die van 
kinds af aan alles konden 
krijgen wat ze nodig had-
den, van eten tot onderwijs 
tot spullen. Zij gaan 56 
dagen naar Guatemala om 
daar te leven van een dollar 
per dag. Maar ze hebben 
niet de zekerheid dat er 
überhaupt een dollar is: 
soms hebben ze niks en 
soms hebben ze acht dollar. 

De mensen daar weten ook 
nooit wanneer ze uitbetaald 
krijgen, en nooit hoeveel. 
Het is mooi om te zien hoe 
het voor westerlingen is 
om dat mee te maken, om 
te leven tussen mensen 
die altijd zo leven en de 
hele westerse wereld niet 
kennen.



Door: Wethouder Hasns 

Kokke

Op zaterdag 18 februari was 
de crematie van een van onze 
leden. Jeanny Michielsen, 
een trotse, vriendelijke en 
gedreven vrouw die al heel 
wat jaren lid was. Ze voerde 
actie, bracht flyers rond en 
heeft in het bestuur gezeten. 
Ze is drager van de zilveren 

tomaat voor al haar ver-
diensten. Ik had de eer een 
woordje te mogen spreken op 
haar uitvaart en heb daar on-
der andere verteld dat ik blij 
was dat ik haar gekend heb. 
Want ze was een voorbeeld. 
Voor mij, maar ook voor 
andere mensen. Voor jong en 
oud.

Op deze crematie viel me op 
hoeveel SP-leden er aan-
wezig waren, dus ook oude 
strijdmakkers van Jeanny. 
Oké, ze zijn wat ouder en 
grijzer geworden en mis-
schien lichamelijk wat ge-
brekkiger, maar ze waren er 
wel, en op dit soort momen-
ten gaan ze bij elkaar zitten. 
Een tip: ga erbij zitten. Want 
dan komen de verhalen van 
vroeger en krijg je een mooi 
inzicht hoe vroeger naar de 
SP gekeken werd. 

Dan hoor je dat de SP niet 
meteen met veel enthousi-
asme werd begroet. En dan 
druk ik me nog zacht uit. 
Want ze gingen de buurten 
in, met mensen praten en 
actie voeren. En dat deden ze 
niet één keer, ze bleven dat 
doen. Ze zorgden voor eigen 
inkomsten door bijvoorbeeld 
deur aan deur de Tribune 
te verkopen. En de SP ging 
meedoen aan verkiezingen. 
Dat werd gaandeweg ook 
een groot succes. Uiteindelijk 
zijn we nu zover dat we in 
veel gemeenten en provincies 
meebesturen. Ook hier in 
Brabant en Tilburg. Dat ik 
wethouder mag zijn, komt 
doordat deze strijdmakkers 
de weg hebben vrij gemaakt. 

We gaan nog steeds de wij-
ken en buurten in en voeren 
nog steeds actie. Gelukkig 
ook met heel veel jongeren. 

Want in Tilburg is jongeren-
afdeling Rood groeiende, 
en daar ben ik heel trots op. 
Dus de toekomst van de SP is 
verzekerd. Maar je kunt geen 
toekomst hebben zonder je 
verleden en de  mensen van 
vroeger te eren. En dat doe ik 
bij deze. Ik wil bij deze Jean-
ny en haar strijdmakkers van 
vroeger bedanken voor het 
vele werk dat ze gedaan heb-
ben, en soms nog doen. Want 
jullie hebben het fundament 
gelegd waarop wij kunnen 
bouwen aan een beter, mooi-
er en socialer Tilburg.

Jeanny, dank je voor je liefde 
en inzet. Je was een pracht-
mens en ik zal je missen.

UIT HET GEMEENTEHUIS
STRIJDMAKKERS!

Begin februari is afdeling 
Tilburg begonnen met 
haar belavonden. Het 
belteam heeft als doel om 
ieder lid persoonlijk te 
spreken voor de verkie-
zingen van 15 maart. Dat 
is nogal een klus, want in 
Tilburg wonen zo'n 750 
SP-leden.

Na de 2e belavond staat 
de teller op 250 gebelde 
leden, er zijn er dus nog 
500 te gaan. Elk lid wordt 
dan uitgenodigd voor onze 
campagneactiviteiten. Bij 
leden wiens telefoonnum-
mer onbekend of niet meer 
in gebruik is wordt een 
e-mail gestuurd. Mocht er 

ook geen mailadres bekend 
zijn, dan krijgen mensen 
een (handgeschreven) brief.

Campagneleider Migu-
el Reijnen: “Het is erg 
leuk om te doen. Bij onze 
laatste campagnebijeen-
komst waren zo’n 20 leden 
aanwezig, mede dankzij 
onze belavonden. Het heeft 
duidelijk effect.” 

Ook voorzitter Bob Jansen 
was tevreden: “We hebben 
zo’n 20 handgeschreven 
brieven de deur uitgedaan 
naar mensen van wie we 
geen telefoonnummer of 
mailadres hadden. Het is 
dan ontzettend leuk om 

een brief terug te krijgen, 
zoals vandaag.”

Donderdag is er weer een 
belavond, het belteam 
bestaat dan uit Jacoub, Pau-
lina, Miguel en Bob. Heb je 
interesse om hier een keer 
bij aan te sluiten? Mail dan 

even naar 
miguel@sptilburg.nl of 
bob@sptilburg.nl

BELAVONDEN SP TILBURG GROOT SUCCES!



UIT DE AFDELING
VAN DE VOORZITTER
Door: Bob Jansen 
(afdelingsvoorzitter)

De afgelopen maand was 
er een van twee gezichten. 
Laten we beginnen met 
het positieve: de campag-
ne is begonnen! 10.000 
mensen trokken naar het 
Malieveld voor de grote 
zorgmanifestatie. De tent 
op het Malieveld was er 
niet groot genoeg voor. 
Een kwart miljoen men-
sen steunen inmiddels het 
Nationaal Zorgfonds, een 
indrukwekkend aan-
tal. Met zoveel support 

moeten we op 15 maart 
een goed resultaat kunnen 
gaan boeken. 

Ook in Tilburg is de cam-
pagne begonnen. Op de 
planning staan wijkbezoe-
ken, campagne voeren op 
de Heuvel, plakken, folde-
ren en flyeren, en nog een 
heleboel andere dingen. 
Het wordt een spannende 
maar leuke tijd. Daarnaast 
hebben we in Tilburg een 
belteam geformeerd dat 
alle 750 Tilburgse SP-leden 
persoonlijk gaat uitnodigen 
om mee te doen met de 

campagne. De teller staat 
inmiddels op 400. 

Het andere gezicht van 
deze maand was minder 
leuk: SP-lid van het eerste 
uur Jeanny Michielsen 
is overleden. Ze heeft de 
afdeling mee opgebouwd 
en was bij talloze acties 
betrokken. Ze werd door 
velen binnen de afdeling 
liefkozend 'mama SP' 
genoemd. Altijd klaar voor 
een praatje, altijd klaar-
staan voor iemand die 
nieuw binnen de afdeling 
was, en altijd klaar om 

de straat op te gaan tegen 
onrecht. Dat doe je toch 
gewoon?, zei ze dan. Dat 
'gewoon' maakte haar spe-
ciaal. Zoals Tiny Kox het zo 
mooi verwoordde: Jeanny 
was iemand die ertoe deed.

Op zaterdag 4 maart laten 
we de Heuvel rood kleuren 
en laten we zien dat de SP 
ertoe doet. Bent u erbij?

Buskruit! is al tien jaar 
het spraakmakende 
Politieke Café van SP 
Tilburg. Henri Mande-
maker, hoofdredacteur 
van Buskruit!: Buskruit! 
wil voor iedereen toe-
gankelijk zijn. We doen 
dan ook niet aan de 'ons 
kent ons'-circuitjes met 
de gebruikelijke Bobo’s, 
maar we bieden een ge-
varieerd programma met 
een-op-eengesprekken, 
debatten, livemuziek van 
talentvolle opkomende 
singer-songwriters en 

een columnist. We zoe-
ken daarbij naar verras-
sende gasten en originele 
invalshoeken. 

Al enige jaren is daarbij 
Kim’s Kroeg, geves-
tigd aan het PiuSPlein 
61 in Tilburg, de goed 
bezochte vaste stand-
plaats. Mandemaker: We 
nodigen alle SP-leden 
van harte uit om langs 
te komen. Als je niet bij 
Buskruit! bent geweest 
heb je echt wat gemist! 
En er zijn momenteel 

maar twee edities per 
jaar, dus daar moet je 
echt bij zijn.

Op zondag 12 maart 
vindt alweer de 39ste 
editie plaats. Uiteraard 
staan daarbij de Twee-
de Kamerverkiezingen 
centraal. Met kandi-
daat-Tweede Kamerlid 
voor de SP Cem Lacin 
over zijn verwachtingen, 
oud-D66 Tweede Kamer-
lid Wassila Hachchi over 
haar avonturen in de VS 
en Jochem de Bresser 

van de Universiteit van 
Tilburg over peilingen. 
Muziek is er van Oliver 
Pesch en de columnist is 
deze keer dichter Nick J. 
Swarth.

Tot ziens op 12 maart!

Henri Mandemaker
Hoofdredacteur Politiek 
Café Buskruit!

ZONDAG 12 MAART BENT U UITGENODIGD VOOR 
POLITIEK CAFÉ BUSKRUIT!

DOE OOK MEE MET BUSKRUIT!

Lijkt het u leuk om mee te denken over interessante onderwerpen? En om actief op zoek te gaan naar die 

inspirerende, spraakmakende sprekers? Buskruit! is op zoek naar nieuwe redactieleden! U kunt daarvoor 

een email sturen naar Henri Mandemaker via henri@buskruit.org of hem appen op tel. 06 – 46 16 19 14. 

Meer informatie over Buskruit! kunt u vinden op www.buskruit.org .


