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We vertellen u uiteraard iets over de historie
van de SP in Breda (de afdeling is in 1993
opgericht en viert eind dit jaar dus het 15-jarig
bestaan), over ons werk binnen en buiten de
raad, maar ook wat u daaraan bij kunt dragen.
De SP, dat zijn we namelijk samen! De SP is
geen groepje goed betaalde professionals,
betaald door donateurs, maar een vereniging
waarin vele duizenden leden op alle niveaus
actief zijn. Als raadslid, als organisator,
actievoerder, Tribune-bezorger, Hulpdienst-
medewerker, ledenbezoeker, enzovoorts.
Benieuwd naar wat u kunt doen voor de partij?
Hieronder plaatsen we een kort overzicht van
taken die door onze vrijwilligers worden
uitgevoerd. Laat u op de kennismakingsdag
verder informeren of bel of email ons!

Hulpdienstmedewerkers
Mensen die problemen tegenkomen en bij
instanties van het kastje naar de muur worden
gestuurd, of het moeilijk vinden om een brief te
schrijven, kunnen een beroep doen op onze
Hulpdienst. Omdat ons heel wat vragen
bereiken, kunnen we nooit genoeg
Hulpdienstmedewerkers hebben! Je maakt
deel uit van ons Hulpdienstteam en wordt
natuurlijk niet in het diepe gegooid: samen
kijken we naar jouw mogelijkheden, interesses
en specifieke kennis. De landelijke SP
organiseert regelmatig cursussen voor
Hulpdienstmedewerkers..

Tribunebezorgers/Folderaars
In ieder deel van Breda e.o. hebben wij leden.
De Tribunes bezorgen we overal. Een
Tribunebezorger heeft een vaste wijk, zo groot
als hij of zij wil. Vind je het leuk om eens per
maand je buurt door te fietsen om Tribunes te
bezorgen... Dan zoeken wij jou! Ook
verspreiden we regelmatig (landelijke of lokale)
folders in heel Breda en laten we zo van ons
horen. Wil je daaraan meewerken en af en toe
een paar uurtjes folderen? Neem dan contact
met ons op!

Op donderdag 25 september organiseert de SP een kennismakingsbijeenkomst voor alle
leden die in het afgelopen jaar (of iets langer geleden) lid zijn geworden of naar Breda zijn
verhuisd. In een informele sfeer kunt u kennis maken met de afdeling, het bestuur en de
raadsfractie. De kennismakingsbijeenkomst wordt georganiseerd in gemeenschapshuis De
Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda (Wisselaar). Bus 4 stopt voor de deur en er is
voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur. We beginnen om 20.00 uur.

Ledenbezoeker
Het is belangrijk te weten wie je leden zijn.
Daarom zoeken we mensen die mee willen
helpen met het bezoeken van nieuwe leden. De
kennismaking vindt plaats aan huis, aan de
hand van een enquête, na eerst telefonisch of
per email contact te hebben gelegd. Onze
ledenbezoekers leren eerst de do's en don'ts<
op een landelijke cursus en houden regelmatig
overleg met elkaar en het afdelingsbestuur.

Administratieve ondersteuning
De Tribune moet iedere maand op een vaste
zaterdag verzendklaar gemaakt worden. Er
moeten enquetes afgenomen worden of zaken
uitgezocht worden. Heb jij tijd om ons
regelmatig 'op afroep' te ondersteunen? Laat
het ons dan weten en geef meteen door wat
voor werk je zou kunnen en willen doen.

Slagkracht 12-correspondent
Iedere maand komt, samen met de Tribune,
onze lokale nieuwsbrief Slagkracht 12 uit. De
artikelen, interviews, nieuwsberichten
enzovoorts moeten natuurlijk eerst geschreven
worden. Vind jij het leuk om verslag te doen van
een actie of raadsvergadering, mensen te
interviewen of zaken uit te zoeken, en heb je
een goed taalgevoel? Meld je dan aan als
correspondent!



Onderzoek naar asbest op scholen
In de raadsvergadering van 26 juni
2008 hebben we opnieuw vragen
gesteld over asbest op scholen. Op
onze schriftelijke vragen over dit
onderwerp kregen we te horen van de
wethouder dat een algemene
inventarisatie van asbest op scholen
niet nodig was. Bij de aanwezigheid
van asbest op scholen wordt dit door
een gespecialiseerd bedrijf
verwijderd, waardoor er geen gevaar
zou zijn voor kinderen en personeel.

Wij waren niet tevreden met dit
antwoord. Je weet immers niet of er
asbest in scholen aanwezig is en of
dit gevaar oplevert, als je dit niet
onderzoekt. Daarom hebben we
nogmaals aangedrongen op een
inventarisatie naar asbest op alle
basisscholen. De wethouder was het
hier uiteindelijk mee eens. Hij gaat in

NIEUWSRUBRIEK

VOLLEYBALTOERNOOI

Sonja Pensom

Zondag  24 Augustus deed ROOD-
Breda mee met een volleybaltoernooi
tijdens het buurtfeest in de Bredase
wijk Kesteren. Omdat onze ROOD
leden zelf niet extreem sportief zijn
(fysiek gezien), vroegen wij extra
lichamelijke hulp aan personen van
buiten ROOD. Zo deden de zoon en
dochter mee van Merian (een
bestuurslid van de SP Breda), kwam
een niet-lid met de trein vanuit een of
ander dorp gereisd, lieten twee goede
bekenden uit het kraakcircuit  zien
hoeveel uithoudingsvermogen zij
hebben en vloog de Bredase SP
afdelingsvoorzitter Johan geregeld
over het volleybalveld heen.
Wat dit kleine volleybaltoernooi ons
liet zien, is precies datgene wat
ROOD en de SP drijft. Neem
bijvoorbeeld de Hulpdienst; de
Hulpdienst probeert mensen te
helpen ongeacht het feit of zij SP lid
zijn of niet.  ROOD voert acties tegen
de ophokplicht in het middelbaar
onderwijs, al zijn de meeste van ons
van de middelbare school weg.
Dankzij de krakers worden zo nu en
dan appartementen of pandjes weer
in gebruik genomen terwijl zij eerst

jaren leegstonden. Die
appartementen worden vervolgens
verhuurd aan mensen die aan kraken
zelf misschien wel een hekel hebben
en nooit zullen weten waar zij nu echt
de woning aan te danken hebben.  Zo
zal ook niet iedereen het
veranderende effect van de SP
merken, van de voorstellen die de SP
doet in de Kamer en waar anderen
mee aan de haal gaan. En zo erg
vinden wij dat niet. Wij weten
tenslotte waarvoor we het doen en
dat is uiteindelijk ook de bron waar wij
onze energie uit halen om dingen te
willen veranderen.
En wat heeft dit met volleyballen te
maken? Wel nu, ik zie het zo; Zoals
met alle teamsport is het toverwoord
samenwerken. Als ik de bal mis,
vangt degene achter mij hem op. En
tijdens het sporten, ben jij niet bezig
met de achtergrond van jouw
teamgenoot of tegenstander. Je doet
het gewoon. Dat is een mindset, een
gedachtegang, die niet alleen in een
spel van pas komt. Tijdens het
sporten denk je daar allemaal niet
over na. Pas naderhand zie je de
essentie ervan in. Daarom is sport
ook zo belangrijk. Daarom
verbroedert sport. Daarom is het ook

gewoon leuk. En daarom is het
meedoen al een winst op zich. Wij
willen dingen veranderen voor
onszelf,  voor anderen en met
anderen. Laten wij dat nooit vergeten.

overleg met de schoolbesturen en zal
vervolgens een inventarisatie laten
uitvoeren.

Toilet in Valkenberg
De laatste twee jaar hebben wij
regelmatig gevraagd aan de
burgemeester om een openbaar toilet
te plaatsen in het Valkenberg. Op dit
moment zijn er alleen mobiele
toiletten tijdens festiviteiten. De rest
van het jaar moet iedereen gebruik
maken van de toilet van het T-huis of
de bosjes.

Ondanks diverse toezeggingen is er
nog steeds niets gebeurd. Dit was
voor de SP-fractie reden om tijdens
de behandeling van de kadernota een
motie in te dienen voor een openbaar
toilet in het Valkenberg. Deze motie
werd raadsbreed aangenomen. Dus
als het goed is hoeven we vanaf 2009
niet meer in de bosjes te plassen!

Beter Breda de 100 gepasseerd
www.BeterBreda.nl is al een tijdje in
de lucht en inmiddels zijn we de 100
reacties al ruim gepasseerd. De teller
staat nu op 172 meningen. Deze
lopen ontzettend uiteen: Van zeer
tevreden tot volledig ontevreden.
Mocht jij je mening nog niet hebben
geventileerd, ga dan ook naar de
website en laat je stem alsnog horen!

Wil je dingen kwijt die niet binnen de
kaders van BeterBreda.nl passen, of
wil je een keer meedoen met een
actie? Stuur dan een mailtje naar
roodbreda@sp.nl
Wij nemen dan zsm contact met je
op!



INTERVIEW WIM MOL

Waar vind je dat nog; een museum
dat gratis toegankelijk is?
Men wordt zeer gastvrij ontvangen
door gastheer Wim Mol in een groot
souterrain dat vol staat men prenten
van Isings, kranten uit de periode ’33-
’45 en gebruiksvoorwerpen uit die
tijd. Het is geen Museum voor
Krijgsgeschiedenis. Dan moet men
maar naar Overloon gaan. Nee hier
geldt de menselijke maat en het
kleine geluk en ongeluk. Hoe de
mensen zélf die tijd ervoeren.
Wim Mol is oud-leraar geschiedenis
aan het Olof geweest in Breda, die
nu is opgegaan in het Florijn College.
Vanaf 1974 is Wim met zijn
leerlingen bezig geweest om
tentoonstellingen te maken en zo
ontstond het Museum.

Het heeft zeker ook een persoonlijke
achtergrond, want Wim is geboren op
15 november 1931 te Amsterdam en
heeft zijn joodse klasgenootjes zien
verdwijnen. Toen zijn vader voor zijn
werk naar Arnhem moest in de oorlog
hebben ze daar moeten vluchten
tijdens de ‘Slag om Arnhem’. Dat was
zigzaggend de stad uit proberen te
komen onder een bommenregen.
Sindsdien is zijn geheugen over zijn
jeugd daarvoor in Amsterdam niet
meer helemaal duidelijk. Hij kan dan
ook niet genoeg benadrukken dat het
heel bijzonder is in de geschiedenis
van West-Europa dat er nu al zestig
jaar vrede is. Dat was ook een van
de oorspronkelijke doelen van de
voorloper van de EU (EGKS),
namelijk nooit meer oorlog tussen
aartsrivalen Frankrijk en Duitsland.
Na de oorlog kwam het gezin Mol
van Arnhem in Breda te wonen.
Ze hadden niets meer maar werden
gastvrij ontvangen en kregen van
buurtgenoten meubels.
Ze waren in Amsterdam ook
katholiek geweest, maar dat ging wat
losser dan hier in Brabant waar de
pastoor zich nog bemoeide met het
privéleven van zijn gelovigen.
Als de pastoor voorbijkwam knielde
men nog op straat. Dat deed Wim
niet en hij werd dan ook als
‘buitenlander’ gezien. Toen Wim op

de Kweekschool zat aan het Ingen-
Houszplein en met zijn nichtje
achterop fietste vroeg men hoe dat
zat.

Wim geniet nu al sinds 1988 van zijn
pensioen, maar heeft zeker niet
stilgezeten. Er zijn schrijfavonden
geweest met Amnesty en vele
generaties scholieren hebben het
Museum bezocht. Toen Breda
vluchtelingen had begin jaren ’90,
relatief weinig en kort trouwens
vergeleken met andere grote
steden, nam Wim contact op met
alle politieke partijen. Alleen de SP
reageerde. Een aantal
vluchtelingen kwamen praten en
koffiedrinken in het Museum. Een
overbuur vroeg later of hij
overvallen was toen er zes
Afghanen hadden aangebeld.

Wim heeft ook in ‘Comité
Waakzaamheid’ gezeten en heeft
met Rob Cremer tot 2001
meegedaan om de
‘Kristallnachtherdenking’ (1938) te
organiseren. Hij begint zich weer op
te winden, maar dat mag niet van de
dokter als hij weer aan die tijd denkt
toen de Nederlandse regering de
grens sloot voor de joodse
vluchtelingen die Duitsland na die
eerste pogroms in 1938 probeerden
te ontvluchten. Dat de politieke
tegenstanders van het naziregime in
Duitsland vanaf 1933 in werkkampen
werden opgesloten stond ook hier in
de krant. Onbegrijpelijk vindt Wim het
dan ook dat toentertijd de politie
mensen die in Nederland
demonstreerden tegen Hitler werden
gearresteerd op grond van ‘het
beledigen van een bevriend
staatshoofd’.

Vele excursies zijn er jaren geweest
naar de slagvelden van Normandië,
Berlijn, Verdun en Ieper. Wim heeft
ook een aantal jaar een reünie
verzorgd in de Chassé-kazerne voor
de Nederlandse soldaten van 1940
die geen aandacht kregen en na de
oorlog hun eigen medaille moesten
betalen. Sinds 2004 laat Wim ook de

‘Het bevorderen van vrede is het bestrijden van vooroordelen’, zo opent de site van het ‘Museum Oorlog en
Vrede’ aan de Ginnekenweg 76. Ook wel bekend als het huis met de bomen.

Minister-president Balkenende weten
hoe hij over sommige zaken denkt.
Op een gegeven moment kreeg hij
een brief, ingelijst nu, van de premier
waarin die zei dat hij voortaan niet
meer kan antwoorden. Je kan ook
niet meer mailen nu naar hem
trouwens!

Wim en Edward Janssens willen nu
met het Museum een nieuwe weg
inslaan en de oorlog meer achter zich
laten en zich meer gaan bezig
houden met de huidige conflicten in
de wereld. ‘Je hoeft elkaar niet altijd
aardig te vinden maar het is
belangrijk om met respect met elkaar
om te gaan’ zegt Wim. Het is altijd
mogelijk om langs te komen. Een
mailtje of belletje tevoren wordt op
prijs gesteld.

Museum Oorlog en Vrede:
http://home.wanadoo.nl/wimmol/
index.htm

Boektip:
Grijs verleden-Nederland en de
Tweede Wereldoorlog, Chris van der
Heijden, Amsterdam 2001.

HANS CREEMERS
commissielid



zo 21-09 deadline Slagkracht september

zo 21-09 ROOD Breda staat met een
standje op Breda Barst

do 25-09 Kennismakingsbijeenkomst voor
nieuwe leden, Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur.

ma 06-10 Algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur.

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
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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.

In het jaarverslag over 2007 van WonenBreburg is het
volgende citaat te lezen: “WonenBreburg signaleert dat
een groeiende groep huurders wordt geconfron-teerd met
armoede”. Ook in onze hulpdienst merken wij dat steeds
meer mensen schulden moeten maken om te kunnen
leven. Zij moeten de broekriem maar aanhalen, aldus de
premier. Ja, hij heeft gemakkelijk praten. Zijn inkomen is
boven modaal, maar de “gewone” mens moet sappelen
om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik weet niet hoe het
met u is, maar ik weet wel dat als ik onder grote druk sta,
omdat er financiële problemen zijn, ik dan niet goed kan
func-tioneren. Er zijn heel wat mensen die daar niet tegen
kunnen en dan apathisch gedrag vertonen. Ze weten niet
meer hoe eruit te komen. De schulden lopen op mede
dankzij het Poldermodel. Het poldermodel was een idee
van ex-premier Kok om de lonen laag te houden om de
economie aan te zwengelen. Hij kreeg met zijn plan de
werkgevers- en de werknemers-organisaties achter zich.
In het begin werkte het goed en werd Nederland het
beste jongentje uit de Europe-se klas. De financiële
ruimte die toen ontstond werd niet gebruikt om de
welvaart te vergroten want dat mocht niet volgens dat
poldermodel. Nee de grote heren zagen andere
mogelijkheden. Een groot ge-deelte van de winst ging op
aan het vullen van de zakken. Men kreeg maar niet
genoeg. De prijzen moesten omhoog zodat nog meer
geld in de zakken kon verdwijnen. De overheid deed al
lekker mee. Was de loonstijging in het algemeen zeer
beperkt, de tarieven van overheidsinstanties werden
desalniet-temin jaarlijks flink verhoogd met als excuus
dat alles duurder werd. Dan is er ook nog die
vermaledijde olieprijs. Zoveel mogelijk wordt daaraan
gekoppeld om meer winst te kunnen maken. Misschien
kan iemand mij duidelijk maken waarom de prijs van
aardgas en de prijs van stadsverwarming aan de olieprijs
moet worden gekoppeld. Grote sommen geld verdwijnt
zo in de schatkist of in de kas van energie-bedrijven. Het
is maar te hopen dat we geen zware winter tegemoet
gaan. Dan moet er meer gestookt worden. Gaat nog
meer geld naar de schatkist of kunnen de heren nog
grotere afkoopregelingen eisen.  Ondertussen raad ik u
aan om alvast in de uitverkoop een goede dikke fleece
trui of  -vest te kopen of onder de wol te duiken, dan is
straks uw energierekening niet zo hoog alhoewel ik denk
dat u toch geld moet bijbetalen. Denkt u al aan
schuldhulpverlening????

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

HELP OOK MEE MET BUURTEN!

CARTOON BAS MAES


