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DE MAAT IS VOL! 
HET BELOOFT EEN GLOEIEND HETE HERFST TE WORDEN

(DAT KUNNEN WE OOK WEL GEBRUIKEN NA DEZE SLAPPE ZOMER, RED.) IN VERBAND MET

DE KABINETSPLANNEN DIE DE OPGEBOUWDE RECHTEN VAN ARBEIDERS VERDER AFBREKEN.

Het actiecomitØ ’De Maat is Vol’, opgericht in de havens maar inmiddels vakbondsbreed 
georganiseerd, bereidt stakingen en demonstraties voor. 
* Op 20 september gaat Rotterdam plat, 

op de 27e Amsterdam. 
* Op 2 oktober is er een enorme landelijke demonstratie gepland, op de Dam in 

Amsterdam,(Bussen vertrekken van het station Breda red.) en de plannen zijn er om 
* na 2 oktober een landelijke algemene staking te organiseren om nieuwe verkiezingen af 

te dwingen.

* De SP, en andere organisaties, laten bussen rijden naar Rotterdam op 20 september, 
en naar Amsterdam op 2 oktober. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd 
worden - voor wie dat kan missen - en opgeven kan bij Keer het Tij. 

* Op het moment van schrijven is er nog geen emailadres of telefoonnummer bekend voor 
het reserveren, maar u kunt zich altijd opgeven bij de SP-afdeling, en wij zorgen ervoor 
dat uw plaatsen worden gereserveerd.

* Op 24 september is er een actiebijeenkomst van De Maat is Vol in Breda, in de 
Boulevard aan de St. Jansstraat, om 20.00 uur. We willen een van de stakingsleiders uit

Rotterdam vragen verslag te doen, er is verdere informatie over de
activiteiten van het comitØ en u kunt zich opgeven voor een plaatselijk
actiecomitØ.

De ontwikkelingen gaan erg snel, dus de drukpers kan snel achterhaald worden door het nieuws.
Hou de Bredase media in de gaten en aarzel niet om contact op te nemen met de afdeling als u
nog vragen heeft.
Johan Kwisthout
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(Kom journalisten en grafici wij missen u)

SP BREDA HEEFT
EEN NIEUWE STAGIAIRE

VANAF 6 SEPTEMBER LOOPT ER BIJ SP BREDA EEN NIEUWE
STAGIAIRE ROND. 
RENÉ SPIEGELS STUDENT MARKETING/PR. 
HIER ONDER STELT HIJ ZICH ZELF VOOR.

Hoi, Ik ben RenØ Spiegels, eindejaar student marketing/PR op de
Rooi Pannen in Tilburg. Tot eind december zal stage lopen bij SP
Breda waarna ik m’n eind presentatie moet doen. 
De reden dat ik voor de SP gekozen heb als stageplek (de SP is niet
echt een normale stageplek voor en student Marketing/PR) is dat ik
zelf links actief ben en hier graag fulltime bezig ben de wereld te 
verbeteren. 
Voor mijn stage opdrachten zal ik o.a. onderzoek doen naar de 
communicatie naar de leden toe, in hoeverre SP leden actief willen
worden voor de SP en wat er met deze leden die graag actief willen
worden allemaal te doen valt. Ik heb erg veel zin in deze opdrachten. 
Zelf ben ik al een tijdje actief in het linkse wereldje. 
Zo heb ik o.a. het mede georganiseerd met de verschillende Keer Het
Tij bussen die van uit Breda zijn gegaan naar de diverse demonstaties.
Ook heb ik mee geholpen met de Keer Het Tij demonstratie in Breda
op 18 december. 
Ik ben er van overtuigd dat we elkaar zullen zien op de vele acties die
er in de (hete) herfst zullen zijn tegen de Bak-ellende.
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2 0 - s e p t M a a n d a g
L e d e n B i e s d o n k

2 7 - s e p t M a a n d a g
F r a c t i e S t a d h u i s

3 0 - s e p D o n d e r d a g
R a a d S t a d h u i s

1 1 - o k t M a a n d a g
B e s t u u r S t a d h u i s

1 8 - o k t M a a n d a g
F r a c t i e S t a d h u i s

2 1 - o k t D o n d e r d a g
R a a d S t a d h u i s

1 - n o v M a a n d a g
B e s t u u r S t a d h u i s

8 - n o v M a a n d a g
F r a c t i e S t a d h u i s

9 - n o v D i n s d a g
R a a d S t a d h u i s

B e s t u u r s - , l e d e n -
e n  

r a a d s v e r g a d e r i n g e n
z i j n  

o p e n b a a r ! ! !

Met spoed gevraagd; 
Actieve leden, jong, oud, man,

vrouw, klein, groot,
gekleurd, niet gekleurd, denkt u

dat u kan bijdragen aan 
een betere maatschappij.

Mail naar slagkrachtbreda@sp.nl
S t a d s e r f  1 ,  4 8 1 1  X S ,

T e l  0 7 6 - 5 2 9 4 3 3 2



Maak Nederland Beter!
Nederland is ziek en wordt verder verziekt. De arbeidsverhoudingen zijn verziekt. 
Van tienduizenden ouderen wordt hun oude dag verziekt. Het onderwijs wordt verziekt, 
net als de zorg, het milieu en het culturele landschap. De meest rechtse regering van na de
oorlog schaadt de samenleving in een ongekende snoeidrift.

Zalm, De Geus, Brinkhorst en Balkenende 
geven een valse voorstelling van zaken.

Jan Marijnissen roept op:

Maak Nederland beter! 
Steeds meer Nederlanders en maatschappelijke organisaties komen in beweging. Zij zeggen:
Maak Nederland Beter! De SP werkt er hard aan om van Nederland een beter land te maken
en steunt iedereen die ditzelfde doel voor ogen heeft. Sluit je aan bij het protest en kom ook
in actie!

* Nederland verdient beter
* Keer het Tij  
* No Claim? No way!  
* Knokken of oud nokken?  
* De Maat is Vol  
* BeZuinig op Kunst  
* Van Harte Pardon 

Voor meer info over
deze onderwerpen zie
http://www.sp.nl
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ZOMERSCHOLING IN DE BIESBOSCH

20 Augustus mocht ik aan mijn zomerscholing beginnen. Ik had het program van de partij doorgelezen
en een vol programma op papier gezien en ben zonder verwachtingen vertrokken.
Ik moet zeggen de zomerschool is een toevoeging. Veel geleerd en partijgenoten vanuit het hele land 

ontmoet die veelal dezelfde problemen hebben en, 
logisch ook veel  verschillende inzichten hebben. 

Onze groep bestond uit de leeftijd begin twintig tot en 
met een end in de 80, kortom een gemŒleerd 
gezelschap. De aftrap vond plaats door Tiny Kox. 
Een filosofisch praktisch verhaal over de standpunten 
van de SP, waar staan we wie zijn we etc.
Menselijke waardigheid, gelijkwaardig en 
solidariteit (Sociaal)
zijn de kernpunten van de SP en gezien het huidige 
politieke klimaat zijn 
wij de enige partij die 
die waarden nog heeft.
De rest inclusief groen 
links (Landelijk) 

hebben solidariteit laten vallen.
Het merendeel van de scholing ging het direct of indirect over 
Keer het Tij, overal worden gebreken, tekorten etc. geconstateerd,
en er wordt terecht ruimte gezien voor de SP zowel Europees, 
landelijk, Provinciaal en lokaal om te strijden voor het in stand houden
van deze maatschappij in plaats van die naar de kloten te laten gaan.
Naar mijn mening zijn nieuwe verkiezingen per direct het beste middel
om tot beter, zinniger, menselijker beleid te komen.

Dag twee een bezoek aan een bio-boer die op aardig wat hectare 
land (Niet de clichØ kleine keuterboer) niet alleen het bio-boeren- 
bedrijf op een hoger niveau heeft getild maar die ook keer op keer
bewijst dat vaak de simpelste oplossingen het beste resultaat bieden
in plaats van vuistdikke dossiers. Koopt meer Biologisch, de enige
manier om de prijzen naar beneden te krijgen. 

Zaterdag kwam Erik Meyer op bezoek die uiteindelijk met de 
zomerschool volgende Fenna Vergeer in het politiek cafØ zaten met
Emiel de wethouder van Boxtel.
Het Europese verhaal van Erik is te zorgen om in de juiste commissies te zitten, wat hij en zijn 
kompanen daar ook voor het merendeel hebben. En dan nu al te zorgen dat bepaalde plannen 
omgebogen worden, niet doorgaan etc. Onze Balkenende is in hoog tempo bezig allerlei Europese 
regelgeving door de kamer te jassen zodat we straks echt een stuk slechter uitkomen op allerlei
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gebieden die wij nu juist belangrijk achten. 
Het Europa van nu is een stuk rechtser dan
voorheen en dus geldt eerst kijken hoe het met
mij gaat en ergens met ons.
Tuurlijk zijn wij als individu belangrijk maar de
maatschappij als houder van onze waarden en
normen is vele malen belangrijker. Kortom 
minder ikke ikke ikke en graaien, en meer 
met zijn allen ervoor gaan.

Dat kwam s’avonds ook naar voren toen 
Fenna, Erik en Emiel zich voor mochten stellen.
Leit motief. Ga staan voor je principes, 
verkwansel die niet, communiceer helder, 
vertel de mensen desnoods 100x waarom je 
iets belangrijk acht en overtuig ze met een 
goed debat/argumenten.
Iets wat alle drie op elk een eigen manier met verve doen.
Rest erg veel te vernoemen over hoe leuk, laat, goede films (Good Beye Lenin, 9/11 Michael Moore),
vele discussies, workshops etc. 
Niek Stam bleek de missing link in het verhaal van het verval van Nederland te zijn. De tijd is nu om
met zijn allen op te staan te gaan staan voor onze overtuiging 
en dat aan de maatschappij duidelijk te maken. Wij met zijn allen zijn de maatschappij en als we 
het  tij nu niet keren dan is het te laat.Dus maak uw strijdkracht klaar, het wordt een hete herfst en
daar bent u SP-leden belangrijk voor/bij.

De scholing was voor mij persoonlijk zeer leerzaam, een 
eye-opener wat betreft een aantal zaken binnen deze 
maatschappij en een reden om dit jaar in het bestuur scherp te
zijn en te blijven strijden voor een betere maatschappij.

Maurice
Spapens
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UITSLAGEN EUROPESE VERKIEZINGEN

Het heeft even geduurd, maar de gemeente heeft inmiddels de uitslagen per stembureau 
vrijgegeven. De SP scoorde weer traditioneel goed in haar sterke wijken (met name centrum,
noord en west), met als uitschieter een recordscore van 21 procent in de Heuvel! In de Haagse
Beemden haalden we hele mooie resultaten, daar waar we met de Essent-actie bezig zijn geweest.

DE 5 BESTE STEMDISTRICTEN WAREN DIT MAAL

1. De Vlieren (Heuvel) 20.8% 65 stemmen
2. Havermansstraat (Westeinde) 14.7% 41 stemmen
3. Wandelakker (Haagse Beemden) 13.8% 73 stemmen
4. Pastoor Pottersplein (Belcrum) 13.5% 85 stemmen
5. A van Bergenstraat (Schorsmolen) 12.6% 85 stemmen

SCHOLINGEN IN BREDA
De SP organiseert op maandag 4 oktober een scholing over het gemeenteraadswerk in Breda.
Deze scholing, bedoeld voor alle leden die graag eens zouden willen weten hoe de 
gemeenteraadsfractie haar werk doet, 
begint om 20.00 uur in onze fractiekamer in het Stadhuis (ingang Stadserf 1, 
achterzijde van de Grote Markt). 
Aan de orde komen zaken als dualisme, het college van B en W, 
rechten en plichten van raadsleden, het functioneren van de raadsfractie enzovoort. 

Voor mensen die naar aanleiding van deze scholing interesse hebben om - 
met het oog op de verkiezingen van 2006 - ingewerkt te worden in het raadswerk 
worden vervolgcursussen gegeven. 
Waar deze eerste scholing vooral oriºnterend van aard is - ook voor mensen die geen ambitie
hebben om raadslid te worden - zal er bij de vervolgcursussen met name ook een actieve inbreng
van de deelnemers verwacht worden.
Johan Kwisthout



Pa
gi

na
 7

 S
ep

te
m

be
r

20
04

NO CLAIM 
IN DE ZORG? 
NO WAY!

Het kabinet Balkenende wil vanaf 1 januari 2005 een �No claim� invoeren in het ziekenfonds. Dat is het
omgekeerde van het eerder aangekondigde eigen risico. Iedereen moet maandelijks meer premie betalen.
Wie geen gebruik maakt van de zorg, krijgt geld terug. 

Dit No-claimstelsel is een slecht voorstel. 

Het tast de inkomenssolidariteit aan. Mensen met een laag inkomen moeten evenveel extra premie betalen
als mensen met een hoger inkomen. 
Het tast de solidariteit tussen gezond en ziek aan. De premie die gezonde mensen terugkrijgen, wordt mede
betaald door zieken, ouderen en gehandicapten. 
Het werpt een financiºle drempel op. Mensen zullen om geld te besparen afzien van een bezoek aan de
huisarts of van andere noodzakelijke zorg. 
De kans is groot, dat de kosten juist zullen stijgen. Uitstel maakt in veel gevallen zwaardere en duurdere
behandelingen nodig. Bovendien leidt de maatregel tot meer bureaucratie. 
Daarom: protesteer tegen de invoering van de No claim, en vul het actieformulier in. 

De protest-formulieren en -kaarten zullen voor het debat in de Tweede Kamer 
over de No claim aan de minister worden overhandigd.

Op deze pagina kan het digitale formulier ingevuld worden.
http://www.sp.nl/nieuws/actie/solidariteit/noclaim/

Met spoed gevraagd; leden die eens per maand
"De Tribune" rondbrengen. 
Je kunt je opgeven bij Arjan Schillemans, 

t e l e f o o n n u m m e r

0 7 6 - 5 8 1 1 2 8 3



ROOD BREDA IS WEER BEGONNEN!

ZO, WE ZIJN WEER TERUG VAN WEGGEWEEST.

Zoals jullie op de foto’s kunnen zien was de SP-elletjesdag van ROOD op Breda Barst een 
geslaagde actie. Mede dankzij het mooie weer werd Breda Barst dit jaar goed bezocht. Er zijn
deze dag veel spelletjes blikgooien en tomatenraden gespeeld bij onze stand, en er hebben een
hoop mensen hun handtekening gezet tegen de bezuinigingen op thuiszorg. Omdat we overdag
aanwezig waren, hebben we door het vragen om handtekeningen veel met jong en oud kunnen
praten over politiek. Het waren met name toch kleine kinderen die zich met de SP-elletjes bezig
hielden, die hoefden zich tijdens de politieke gesprekken van hun ouders dus niet te vervelen.
Deze actie is zeker voor herhaling vatbaar.

Nu iedereen is uitgerust na een welverdiende
vakantie kunnen we weer aan de slag. 
Dat zal nodig zijn ook, want er staat wat te
gebeuren de komende maanden. Ten eerste moet
de thuiszorgactie nog worden afgerond, als het
goed is zijn de laatste rode kaarten in de 
vakantieperiode verspreid. Wat verder heel 
belangrijk is, is dat wij ons ook actief willen
inzetten bij het meekrijgen van scholieren en 
studenten naar de demonstratiedag in Amsterdam
op 2 oktober. Deze demonstratie gaat namelijk

ook, of beter vooral jongeren aan. Voor hen bestaat er anders de kans dat ze zonder meer tot hun
vijfenzestigste moeten doorwerken, als ze hun spaargeld niet aan de belasting willen geven. 
Dat mag dan ook voor twee uur per week extra werken zonder betaling, en als je er dan ziek van
wordt, krijg je geen 100, maar 70% van je verdiende loon.
Als je met ons met ons mee wilt doen 
kun je mailen naar: 
roodbreda_matijs@hotmail.com
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