
SP afdeling Zutphen, Warnsveld en Loche

SP BREEKT MET COALITIE
Coalitiepartners draaien binnen 24 uur 180 graden










































































































































































































































































































Agenda

en niet-

Colofon
SP
Corresponden eadres:
Hellenraetplein 22
7203 GE  Zutphen
Telefoon 06-44939487

SP-hulpdienst
De SP Zutphen-Warnsveld-Lochem hee een eigen
hulpdienst die u met raad en daad bijstaat bij allerlei
vragen en diensten. De hulpdienst is er voor leden

leden.
efoon 06 1741 6289.

Redac e en reac e
De Tomatenkrant! wordt gemaakt door een team

Foto van de maand



































































SP opent vertelpunt zorg




















































Tomatenkrant!







Ellen’s
Alternatief
Column van SP

Ellen Verhoog

n Nils Müller en Mathijs ten Broeke
en wordt verspreid in Zutphen, Warnsveld en

Piaf of Ellen Verhoog een
prikkelende column.Kijk voor meer nieuws op
zutphen.sp.nl
Reageren? Mail naar zutphen@sp.nl


