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SUCCESVOLLE VIERING
DAG VAN DE ARBEID

Het 1 mei-feest in Breda was erg succesvol. De
ad-hoc organisatie (bestaande uit vertegenwo-
ordigers van de SP en de IS) hadden vier band-
jes geboekt (2x nederhop en rock, de punkband
zegde helaas af met een geblesseerde gitarist)
die belangeloos optraden in het gastvrije café
Dok 19 aan de Haven. Tussen de 50 en 100
mensen hadden het erg gezellig. Tussen 
de bands door waren er korte toespraken over
de demo tegen Bush en het
Grondwetreferendum. Volgend jaar gaan we op
herhaling, en dan proberen we een mid-
daggedeelte te organiseren dat wat meer op
ouderen gericht is (met bijvoorbeeld een strijd-
liederenkoor in plaats van een
hardrockband) en een feest voor de meer jon-
gere bezoeker 's avonds, met nog iets meer
politieke inhoud. Dat we in Breda 50 tot 100
jongeren bij elkaar krijgen om de Dag van de
Arbeid te vieren is natuurlijk al erg succesvol 
(toegegeven, een aantal kwam natuurlijk speci-
aal voor de bands, maar dan nog!)
Johan Kwisthout

4 MEI DODENHERDENKING

Samen met Dick Meeussen heb ik namens de
SP afdeling Breda een krans mogen leggen bij
de dodenherdenking op 4 mei. 
Tijdens de 2 minuten stilte gingen mijn
gedachte naar de WOII en hoe het mensen 
vergaan zou zijn die toen actief waren voor de
Socialistische Partij. Het eindbeeld van con-
centratiekampen verscheen op mijn netvlies. Ik
weet dat wij in onze afdeling aardig wat 
ouderen hebben en zeker mensen die de tweede
wereldoorlog hebben meegemaakt. Mijn diepe
respect gaat naar u uit, naar u allen die strijden
voor een betere wereld, een zonder geweld en
oorlog. U die staat en stond en bleef staan, net
zo lang tot den vijand verslagen was, uw
gedachtegoed vaster dan ooit tevoren vast-
gelegd in uw zijn.
De strijd moet gevoerd blijven, de mensch, u in
het bijzonder bent het belang en belangrijk
voor deze maatschappij. Help mee de rest van
Nederland te laten zien dat samen delen en
meer gelijkheid de beste manier is om samen
oud te worden.
Kiezen of delen.
Het waren een lange twee minuten.
Opdat wij niet vergeten, vrijheid is de kunst
van het leven.
Maurice Spapens

Mei
16  ma 
17  di 
18  wo 
18  wo
19  do 
23  ma 
24  di 
26  do 

28  za 
30  ma 
31  di 

Juni
2   do 
6   ma 
6   ma 
13 ma 
14 di 
15 wo 
16 do 

Wat Waar
Tweede Pinksterdag 
Commissie SOV Stadhuis 
Commissie ECG Stadhuis 
EU Referendum Publ. Werken
Commissie AZ Stadhuis 
Afdelingsverg.   Fractiekamer
Nieuwe Leden Publ. Werken 
Gemeenteraad - jaarrekening 
Stadhuis 
Partijcongres (Heel de Wereld)
Afdelingsverg.   Fractiekamer
Gemeenteraad - kadernota 
Stadhuis (=SH)

Gemeenteraad - kadernota SH
Afdelingsverg.   Fractiekamer 
Week van het Socialisme 
Afdelingsverg.   Fractiekamer 
Commissie VSM Stadhuis 
Commissie SAW Stadhuis 
Commissie MSO Stadhuis 

GEZOCHT VOOR DE
C A M P A G N E

NEE TEGEN DE
E U R O P E S E
G R O N D W E T .

18 MEI BIJEENKOMST
PUBLIEKE WERKEN
20.00 UUR
A N N A S T R A A T

PERSPRESENTATIE .
INSTRUCTIE FLYEREN
OPBOUW WIJKTEAMS
EU DISCUSSIE
BE THERE BE SQUARE
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SP Fractie & SP Hulpdienst
Maandag t/m Vrijdag 10.00 - 12.00
Loop binnen of bel voor een afspraak.
Stadserf 1 Tel 076-5294332

LET OP NIEUWE BEZOEKTIJDEN
SP Fractie & Hulpdienst

Maandag t/m Vrijdag 10.00 - 12.00
Loop binnen of bel voor een afspraak.
Stadserf 1 Tel 076-5294332

TALENT GEZOCHT. 
* Financieel brein met politiek 

inzicht .
* Journalistiek, communicatie.

HULP GEZOCHT.
!! Voor de HULPDIENST !!

Help De Hulpdienst reorganiseren

Heeft u bijzondere talenten, wilt u
bijdragen neem contact op, 

0765294332 
of mail 
slagkrachtbreda@sp.nl

Pa
gi

na
 2

M
ei

 2
00

5

JOOST MAG HET WETEN

Joost weet 1 ding zeker. De afgelopen is de kans
groot geweest dat u gebeld bent door 1 van de bestu-
ursleden om te vragen of u nu met het referendum
mee wilt helpen flyeren en ook voor de toekomst.
Welnu De resultaten zijn nog niet hard maar het ent-
housiasme waarmee er teruggerapporteerd werd laat
zien dat een groeiend aantal mensen graag wat wil
doen voor de partij,

U bent van harte uitgenodigd om op 18 mei in
Publieke Werken een avond bij te wonen waarin er
uitleg gegeven zal worden over de te verspreiden fly-
ers. Wij gaan met zijn allen een 50.000 flyers in
Breda en omstreken verspreiden.
Dat gaan we per wijk indelen en in de laatste weken
voor het referendum verspreiden.

Op de 18e zal ook een kleine perspresentatie zijn om
de plannen van de SP Breda en die van Oosterhout
nader onder het licht te brengen en toe te lichten.
het is de bedoeling om met onze infotent op de mark-
ten en winkelcentra te staan gedurende de twee week-
enden voor het referendum
Als u tijd en zin heeft.

Verder worden de fractievoorzitters van de lokale
politieke partijen uitgenodigd om als het aan ons ligt
Live op de lokale tv te debatteren over het tegen of
voor zijn van de EU grondwet.
Wil geen enkele partij met ons in debat dan zegt dat
iets over waar we staan en zullen wij nog steeds bij
Joep Schreuder van TV&CO onze boodschap
verkondigen.

Gepland laatste weekend voor het referendum.

Ik hoop dat mocht u niet gebeld zijn en toch wilt
meehelpen met het flyers verspreiden/ informeren van
Breda, u naar Publieke Werken komt 18 mei vanaf
20.00 uur.

We zullen daar de pers te woord staan.
U instrueren over hoe en waar we gaan flyeren, wie er
verantwoordelijk is.
Vragen beantwoorden
Discussie oer de EU, het referendum.

Alle tribuneverspreiders en actieve leden die  nog niet
gebeld zijn. Ook jullie zijn zeker welkom.

Ik dank u allen voor de getoonde inzet en enthousi-
asme.
Veel mensen herkennen zich in de SP help mee de
groter te groeien in Breda, maak uw Buurman SP lid.
Maurice Spapens 
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UIT  DE COMMISSIES

In de commissie SOV (stedelijke ontwikkeling en
verkeer) werd een herziening gevraagd van het
bestemmingsplan voor het Wagemakerspark. Het
betrof hier de bouw van 180e woning. Nu bleek
echter dat deze woning op de plaats van de
vergiftigde en gerooide bomen kwam te staan. Tijdens
de vergadering bleek bovendien dat de woning 12 cm
over de rooilijn kwam. Met loopruimte wordt dat dus
ruim 1 meter. En dat gaat allemaal van het speelveld
af. Er is een aantal vragen aan de wethouder gesteld.
Over de overschrijding van de rooilijn kon echter
geen antwoord verkregen worden. Dat moeten ze nog
nameten. Was het vergiftigen van bomen (de dader
ligt op het kerkhof) al schandalig. Nu blijkt er dus
ook nog een stuk van het speelveld af te gaan.
Daarmee zou misdadig gedrag beloond worden. En
daar zijn we faliekant tegen. We wachten de antwoor-
den van de wethouder nog af. Daarom hebben we het
voorstel mee teruggenomen. En als de antwoorden
onvoldoende zijn stemmen we tegen de herziening.

In de rondvraag hebben we een vraag gesteld over de
jeu de boules baan (bij het maïsdoolhof te
Prinsenbeek). Daar werd gespeeld door ongeveer 20
ouderen van rond de 75 jaar. . Wij willen daar een
gedoogvergunning voor (zoals voor het maïsdoolhof)
omdat de regels voor het buitengebied en de nevenac-
tiviteiten van boeren nog steeds niet gemaakt zijn.
Deze mensen wachten nu al drie jaar en als de
gemeente nog even wacht, hoeft het niet meer. De
eerste drie jeu-de-boulers zijn al overleden ... In
tegenstelling tot "Breda Hippique" wil de gemeente
hier niet gedogen. Maar het antwoord moet van
wethouder van Blerck komen. Het heeft er echter alle
schijn van dat het ferme handhavingsbeleid van de
gemeente voornamelijk voor kleine ondernemers
geldt. 
In de commissie MSO (middelen stadsbeheer en
organisatieontwikkeling) is weer eens over NAC
gepraat. Alleen vroegen ze deze keer geen geld. Ze
hebben weer allerlei woeste plannen. Zoals het sta-
dion moderniseren en te investeren in de omgeving
(lees bouwen). We hebben de problemen zeer zakelijk
benaderd. Het grote probleem is de liquiditeitspositie
van NAC. De accountant schreef het zo treffend.
Positief is dat een aantal, andere, zaken goed gaan.
Maar NAC blijft een zorgenkindje. De wethouder
mag wel met ze praten maar voordat er beslissingen
genomen worden (met financiële consequenties)
wordt er eerst met de commissie overlegd.

Wijkbezoeken zijn een uitstekende manier om kennis
te maken met de wijkraad en bewoners. Tevens
proberen we, als commissie, altijd door de wijk te
wandelen. Dan kunnen de bewoners hun, al of niet

kleine, problemen toelichten.

Dus zijn we, met de commissie SOV, op wijkbezoek
in Boeimeer geweest. Gezellig en onderhoudend.
Tevens hebben we een wandeling door de wijk
gemaakt. Het is een mooie wijk met weinig echte
problemen. Of het moet het achterstallig onderhoud
aan straten en stoepen zijn. En niet te vergeten de
oversteekplaatsen op de Graaf Hendrik III laan.

Ook waren wij, met de commissie MSO, op wijkbe-
zoek in Zandberg. En uiteraard was er een discussie
over het Bakkeleyke. Dat blijft in ieder geval nog 5
jaar open. Door de wijk werd een wandeling gemaakt
waarbij diverse zaken de revue passeerden. Er werd
gekeken naar speelvoorzieningen, kinderboerderij,
vuurwerkopslag, hyacintplein en diverse straten. Het
grootste probleem is het handhavingbeleid dat niet
door de gemeente wordt opgepakt. Ook zijn er nogal
wat verkeersperikelen.

Frank Vergroesen

GEZOCHT VOOR DE 
C A M P A G N E

NEE TEGEN DE 
EUROPESE GRONDWET.

ACTIEVE LEDEN DIE MEE
WILLEN HELPEN 
FLYERS TE VERSPREIDEN
IN HEEL BREDA EN
O M S T R E K E N

MEER  INFO OVER DE
G R O N D W E T
HTTP://WWW.SP.NL/NIEUWS/
A C T I E / G R O N D W E T /

MELD JE AAN BIJ DE 
AFDELING BREDA, PER MAIL
OF TELEFONISCH. VEEL DANK



NIEUWS UIT DE RAAD
OVER HUIZEN EN PLATTE

DAKEN
BREDA, 22 APRIL 2005 

Tijdens de raadsvergadering van 21 april had ik een
rustige avond: alle bespreekpunten op de agenda
waren uit de portefeuille van Dick. Dat wil niet
zeggen dat ik me er niet mee bemoei: tijdens zo'n ver-
gadering hebben Dick en ik natuurlijk veel overleg
over wat we inbrengen, hoe we reageren, hoe we de
politieke discussie moeten analyseren enzovoort. Wie
op TV de raad wel eens gevolgd heeft, weet dat het
een lange, vaak saaie en voor niet-ingewijden
nauwelijks te volgen vergadering is. Ik heb al eens
voorgesteld om in plaats van de live-uitzending een
compilatie te maken van de belangrijke discussies,
met interviews, reportages ter plekke enzovoort. Ik
heb voor u daarom de krenten uit de pap gepikt: de
discussie over het Wagenmakerspark en over de Drie
Hoefijzers. 

180e woning 

Wellicht heeft u het gevolgd in het afgelopen jaar: op
het Wagenmakerspark (voormalig Teodur-terrein, aan
de Maczekstraat) komen woningen. De projecton-
twikkelaar wilde er 180, de gemeente beperkte het tot

179 omdat er op de plaats van de 180e woning
waardevolle populieren stonden. Geen kapvergun-
ning, en daarom geen bouwvergunning. Nu werden de
populieren vergiftigd, waardoor ze gekapt moesten
worden. De dader (s) zijn door de politie nooit gevon-
den, maar natuurlijk is dit erg verdacht. Omdat de
bomen er niet meer waren, werd de bouwvergunning
automatisch geldig. Hoe krom kan recht zijn! De
omwonenden procederen tot aan de Raad van State
om de bomen te behouden en de kapvergunning af te
wijzen, worden in hun gelijk gesteld, en vervolgens
verdwijnen de bomen op een andere manier en gaat
de projectontwikkelaar alsnog bouwen. Juridisch in
zijn recht staand, moreel volkomen onverantwoord. 

In de behandeling in de raad brachten wij in, dat mis-
daad niet beloond mag worden. Allereerst moet de
projectontwikkelaar dit natuurlijk op zijn fatsoen
trekken en de 180e woning niet bouwen, maar de
gemeente moet alle schijn van handjeklap van zich af
werpen. Wij vonden dat er hoe dan ook niet gebouwd
mocht worden, en dat er nieuwe bomen geplant
moesten worden. Het college moest van ons maar
gaan onderhandelen met de ontwikkelaar voor com-
pensatie. Het is natuurlijk wrang, dat dat ons geld
kost, maar als de gemeenschap moet betalen om de
bewoners alsnog hun recht te geven, dan moet dat
maar. Leefbaar diende een motie in met die strekking:
naar de onderhandelingstafel en compensatie aan-
bieden. 

PvdA en CDA gaven aan, dat ze die motie wilden ste-
unen, mits ´compensatie aanbieden´ werd geschrapt.
Dat lijkt een mooie en principiële geste, maar is in
feite een lege huls, louter voor de publieke tribune.
Het is onzin om de wethouder met niets in zijn han-
den naar de onderhandeltafel te sturen, waarbij je
vooraf weet dat hij niets waar kan maken. Maar met
steun van CDA en PvdA leek de motie een meerder-
heid te halen. Na een schorsing kwam het college met
het besluit om het hele voorstel terug te nemen.
Verrassend, maar achteraf bezien een wijs besluit, en
de beste van drie mogelijkheden: 

a) variant ´Niet Mogen´. Het college moet gaan
onderhandelen, maar de raad heeft impliciet gesteld
dat er niet gecompenseerd mag worden. Dat is een
zinloze exercitie. 

b) variant ´Moeten´. Het college moet gaan onderhan-
delen, waarbij de raad expliciet stelt dat er wel
gecompenseerd moet worden. Daar zal de ontwikke-
laar dankbaar gebruik van maken, en het onderste uit
de kan eisen. 

c) variant ´Sleep er het beste uit´. Het college gaat
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onderhandelen waarbij het de handen vrij heeft. Dat
lijkt ons inderdaad het beste gegeven de situatie. 
Samenvattend: een mooi staaltje van politieke
besluitvorming. Mocht u door de populieren het bos
niet meer hebben gezien, dan hoop ik dat dit u wat
verheldert. 

Drie Hoefijzers 

Een succesje voor de SP: op het terrein van de brouw-
erij komt woningbouw, zo'n 500 woningen. Daarvan
heeft de projectontwikkelaar de intentie uitgesproken,
dat een kleine 25 procent daarvan betaalbare huur- en
koopwoningen worden. Wij vonden ´intentie´ nogal
mager: de gemeente heeft planologisch nogal wat in
de pap te brokkelen - het bestemmingsplan moet
gewijzigd worden - dus die ´intentie´ mocht van ons
wel een ´garantie´ worden. De motie die wij daarover
indienden, hoefde niet in stemming te worden
gebracht, omdat de wethouder toezegde, dat in de te
sluiten overeenkomst een 'garantie' wordt opgenomen
en geen ´intentie´. 

Leefbaar Breda diende een motie in, die stelde dat de
gemeente voortaan bij alle nieuwbouwprojecten de
architecten moest verbieden platte daken te ontwer-
pen. Men had, volgens eigen zeggen, vernomen van
´de Bredanaar´ dat dit een grote bron van ergernis
was: te veel blokkendozen in de stad. Een belache-
lijke, onuitvoerbare motie natuurlijk en een sprekend
voorbeeld van de politiek van Leefbaar: men hoort
iets in de stad, gaat er automatisch zonder onderzoek
van uit dat iedereen dat vindt, en bestookt de raad met
onzinnige en onuitvoerbare moties. 

Leefbaar mag dan ´een signaal´ opgevangen hebben,
ik kreeg toevallig net een e-mailtje binnen van
Sinterklaas, die erop hamerde dat platte daken belan-
grijk waren... Flauwekul kun je het beste met
flauwekul bestrijden. 

Johan Kwisthout FractieVoorzitter Breda

INTERNATIONALE 
SOCIALISTISCHE 

ORGANISATIE 
NOODZAKELIJK

De Bredase SP-afdeling heeft, samen met
afdeling Utrecht, een amendement 
ingediend op het congresstuk 
'Heel de Wereld'.
Wij vonden het stukje over internationale
samenwerking te mager, en hebben de 
volgende wijziging voorgesteld:
"Socialisten hebben een internationale organ-
isatie nodig om een vuist te kunnen maken
tegen het kapitalisme. De SP neemt daarom
het initiatief om een dergelijke internationale
organisatie op te richten."

Het kapitalisme is internationaal georgan-
iseerd: ideologisch omdat overal dezelfde leus
wordt gehanteerd (meer markt, minder over-
heid, laat de vrije markt 'zijn werk doen'),
informeel omdat alle belangrijke politieke 
wereldleiders deze ideologie aanhangen en
deze zelfs in de Europese Grondwet staat ver-
meld, en omdat alle belangrijke internationale 
organisaties (NAVO, VN) hier achter staan, en
ook organisatorisch in tal van invloedrijke
lobby-clubs. Het socialisme ontbeert zo'n
positie - nu meer dan ooit.

Internationale organisatie is noodzakelijk om
acties te coördineren, standpunten af te stem-
men, gebruik te maken van elkaars ervaringen
(en fouten!) en, misschien het belangrijkst,
samen een vuist te maken. Waarom 
is de gezondheid van (wijlen) de paus al
weken in het wereldnieuws, en plaatst alleen
het lokale sufferdje een overlijdensbericht van
dominee Pieterse uit Juinen? Omdat de RK
kerk internationaal georganiseerd is, en 
de paus derhalve een van de wereldleiders
genoemd mag worden.

Wij pleiten zeer zeker niet voor een door
'Moskou' gedirigeerde club, ook niet als het
internationaal bureau in Oss gevestigd is. Ook
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DE ZORG IS GEEN MARKT

Kom naar de manifestatie op 24 mei!
Het nieuwe zorgstelsel en de oprukkende marktwerk-
ing bedreigen de kwaliteit en de solidariteit van onze
gezondheidszorg. Hoog tijd voor een krachtig protest. 
In juni beslist de Eerste Kamer over de nieuwe, 
a-solidaire zorgverzekeringswet die naadloos past in
het streven van de regering om de marktwerking te
stimuleren in de zorg. Invoering van de wet zal grote
gevolgen hebben voor zowel patiënten als werkers in
de zorg. De Tweede Kamer debatteert nog vol op met
de minister over de invulling en uitvoering van het
zorgstelsel. 

" Te veel macht naar de zorgverzekeraars
De zeggenschap over de kwaliteit en de 
inhoud van het zorgaanbod komt bij de 
zorgverzekeraars te liggen.

" Aantasting van de professionele onafhanke
lijkheid van de zorgverleners 
Zorgverzekeraars bemoeien zich steeds meer 
met de inhoud van de zorg, gaan daarmee over
de deskundigheid van de arts heen en 
beoordelen of iets wel of niet nodig is.

" Inperking van de keuzevrijheid van patiënten
Zelfs als de huisarts gericht verwijst naar een 
specialist die goed is in een bepaalde vorm 
van behandeling, kan de zorgverzekeraar dit 
afwijzen omdat hij geen contract heeft met de 
specialist.

" Aantasting van de solidariteit
De ziekenfondspremie wordt losgekoppeld 
van het inkomen, de No-claimregeling blijft 
en veel noodzakelijk zorg zit in de aanvul
lende verzekering waar geen acceptatieplicht 
geldt en de kans op risicoselectie dus groot is.

Help mee deze ontwikkeling te keren. 
Kom op 24 mei naar Den Haag om samen een vuist te
maken voor een solidaire, kwalitatief hoogwaardige
gezondheidszorg.

ZEGT HET VOORT
Manifestatie van patiënten en werkers in de
zorg 
ZORG GEEN MARKT 
" Tegen het verder oprukken van 

marktwerking in de zorg
" Voor een solidair zorgstelsel

Dinsdag 24 mei 2005
Plein - Tweede Kamer - Den Haag
12.00 - 14.00 uur

Organisatie: Initiatief "De Zorg is geen Markt"

niet voor een ondemocratisch verband als de
International Socialist Tendency, waar de 
Internationale Socialisten deel van uitmaken,
die geen gekozen leiding heeft maar waar de
Engelse sectie (de SWP) de directieven uit-
deelt. Waar de Bredase partijafdeling voor
pleit is een vrijwillig verband van 
socialistische partijen overal ter wereld, onder
leiding van een op een wereldcongres
gekozen internationale leiding.

Laat ons leren van de ervaringen van de eerste
vier internationales, laten we het goede
behouden en de fouten elimineren. De eerste
internationale van Marx viel uiteen bij de
scheiding tussen socialisten en anarchisten, de 
tweede ontplofte toen de sociaal-democraten -
ook toen! - voor de oorlogskredieten in de
Eerste Wereldoorlog stemden, en zo steun ver-
leenden aan een imperialistische oorlog.
De derde internationale (de 'Comintern"),
waarin oorspronkelijk Lenin en Trotski een
grote rol speelden, verviel tot een speeltje van
Stalin en werd uiteindelijk, als een gebaar van
'goede wil' getoond aan Eisenhower en 
Churchill, door Stalin aan de kant geschoven.
De vierde internationale van Trotski tenslotte,
werd van diens leiders beroofd en slaagde er
niet in om in te spelen op de gewijzigde
wereldomstandigheden na 1945.

Van fouten kun je echter leren. Laat ons
gebruikmaken van deze historische lessen op
de weg naar het socialisme in de toekomst!

Johan Kwisthout
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DE SP EN DE VAKBONDEN

Jarenlang hebben we als  SP en vakbeweging moeten
vechten Tegen de afbraak van onze welvaartstaat. Ik
heb de voorkeur voor deze benaming, omdat ik  ver-
zorgingsstaat zo hypocriet en onjuist vind.
Nu is dit woord zeker niet meer op zijn plaats. De
welvaartstaat zoals we die kenden in Europa en de VS
was nauw verbonden met de  theorie van Keynes,
Thatcher en Reagan. Zij waren begonnen in 1976 met
de afbraak inclusief de sociaaldemocraten en christen-
democraten.
Een volgeling is zeker onze president in dit verhaal.

Hij en zijn volgelingen prediken eenwording van
Europa.
Laten we ons alstublieft niet mee laten nemen in het
scala aan leugens die over ons uitgestrooid worden
via pers en media.
Natuurlijk zitten er goede dingen tussen.
Alleen zijn ze op één hand te tellen.
Ja, je mag je uitspreken in een referendum.
Dat is het enige democratische eraan.
Denk nu niet dat we door deze wetten onze welvaart-
staat terugkrijgen. Misschien de arme landen in
Europa.
Die hadden een heel laag welstandsniveau.
Ook andere denkers en verspreiders van deze ideolo-

gie gaan nu anders denken.
Zie andere landen om ons heen.
Maar nu het  omslagpunt is bereikt en de vakbonden
eindelijk links gaan denken en onze partij-ideologie
gaan begrijpen. Vooral de FNV en CNV in dichtere
mate, moet het mogelijk zijn dat ook in deze
maatschappelijke organisaties de steun te vinden is
die we nodig hebben.
Juist nu moeten de vakbonden en de linkse partijen
gebruik maken van de maatschappelijke onvrede die
er onder de  bevolking leeft.
Nu moeten de SP en  de  vakbewegingen hun ideolo-
gieën naar buiten brengen.
Om op te komen voor een betere samenleving, die
leefbaar is voor iedereen in dit land.
Als wij er met zijn allen voor vechten denk ik dat dit
in de toekomst haalbaar moet zijn.
Juist nu moet de SP de achterhaalde liberalisering-
plannen uit  Brussel en Den Haag blokkeren met
demonstraties en keiharde onderhandelingen
blokkeren.
Jullie veel succes toegewenst in deze strijd.
gr  Benjamin bestuurder.

POPPENTHEATER MUZIPO
Om op uitnodiging als afgevaardigde van de SP naar
een poppentheater te gaan, liet ik me geen twee keer
zeggen. Tot mijn grote spijt wist ik niet van het
bestaan van dit knusse theater af. Het is een klein,
maar zeer sfeervol theater waar je niet wordt opges-
lokt door de massaliteit van bijvoorbeeld het Chassé
Theater. Waarbij iedere groep bezoekers het idee kri-
jgt, dat de voorstelling speciaal voor hen gemaakt is.
Waar vind je dat nog? Van grote culturele waarde is
dit poppentheater.
Maar Muzipo heeft grote problemen net als vele parti-
culiere culturele gezelschappen. 
De medewerkers van Muzipo zijn allen vrijwilligers
met twee banen: het werk om brood op de plank te
krijgen en het werk als poppenspeler of als andere
medewerker van Muzipo. Het aantal voorstellingen is
zo explosief gegroeid, dat zij deze twee banen steeds
minder goed kunnen combineren. In plaats dat de
subsidies steeds hoger worden aan de hand van het
stijgende aantal voorstellingen/bezoekers wordt de
subsidiekraan steeds verder dichtgedraaid. Het hoofd
boven water houden wordt hierdoor steeds moeilijker.
Als alle kosten in het entreekaartje worden berekend
gaat de prijs van het entreekaartje schrikbarend
omhoog. Voor vele gezinnen zal het dan niet meer op
te brengen zijn. Het poppentheater Muzipo zal dan
door de afname van het bezoekersaantal ten dode
opgeschreven zijn. Dit mag natuurlijk niet gebeuren! 
Het is zeker een aanrader om eens naar één van de
voorstellingen van het poppentheater Muzipo te gaan. 
Voor meer informatie: www.muzipo.nl 
Edwin de Moor
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etentje in De Boulevard.
JA LEZER, 
ALS JE OP 1 MEI NIET IN DOK 19
WAS HEB JE WAT GEMIST!

Het feest was zeer geslaagd, met een
grote opkomst en veel gezelligheid.
Alleen moet ik zeggen dat ik het toch
jammer vind dat de Dag van de Arbeid
in Nederland eigenlijk amper gevierd
wordt. 
Het zou een groot internationaal feest
moeten zijn. Misschien dat dat in
Nederland niet zo is omdat de koningin
haar moeder de dag  ervoor verh...,
sorry, verjaart.

Ben je geïnteresseerd mail dan naar
roodbreda@sp.nl, 
of bel 06-14 784 705.

ROOD VIERT FEEST OP
DE DAG VAN DE ARBEID.

Rond een uurtje of 12 verzamelden de
actieve leden van ROOD Breda op het
afgesproken punt in het centrum van de
stad om van daaruit te flyeren voor de 1
mei viering. 
De viering zou dit jaar op een heel
andere manier plaatsvinden dan in
voorgaande jaren: minder 'traditioneel',
zonder discussies, gewoon feest. 
In café Dok 19 zouden 4 lokale bands
optreden:
Vleeseters (nederhop), 
Notin (punk), FP (nederhop) 
en Magic Circus (super rock). 
Voordat we naar het feest gingen
hebben de actieve leden van ROOD
hun eenjarig bestaan gevierd, met een
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