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AGENDA
LEDENBIJEENKOMST 
19 OKTOBER 
Tijd: 19:30
Locatie: SP-kantoor, 
Piushaven 29, Tilburg 

TTIP-DEMONSTRATIE 
AMSTERDAM - 22 OKTOBER
(vanuit Tilburg reist er een 
groep samen. aanmelden 
kan via: paulina of via het 
facebookevent: Tilburg 
TTIP vrij)

PIUSPOST MAGAZINE
NOVEMBER
(In november verschijnt er 
weer een normale PiuSPost 
Magazine)

GROENE TOMAAT 
7 NOVEMBER
Tijd: 19:30uur
Locatie: Piushaven 29

EMILE ROEMER IN TILBURG
12 NOVEMBER
(ONDER VOORBEHOUD)

BUSKRUIT - 29 NOVEMBER 
Tijd: 20:00uur
Locatie: Kim’s Kroeg 
(Piusplein 61)

VOOR DE MEEST 
ACTUELE AGENDA 
ZIE ONZE WEBSITE: 
TILBURG.SP.NL/AGENDA

NIEUWSBRIEF

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
ROOD Tilburg @ROODTilburg

VERTREK RENÉ SPIERINGHS 
UIT GEMEENTERAAD

Fractievoorzitter René 
Spieringhs heeft op 
26 september 2016 de 
Tilburgse gemeenteraad 
verlaten. Spieringhs 
kampt reeds enkele 
maanden met klachten, 
‘Structureel te veel werk 
in te weinig tijd willen 
doen is hiervan de groot-
ste boosdoener’, aldus 
Spieringhs. 

Na gesprekken thuis en 

met de fractie heeft hij 
besloten te stoppen. Hij 
zal bij de vergadering 
van 17 oktober kort aan-
wezig zijn voor afscheid.

Na zijn vertrek zal Bob 
Jansen, voorzitter van de 
Tilburgse afdeling van de 
SP, zijn zetel overnemen. 
Fráncy van Iersel neemt 
waar als fractievoorzitter, 
tot er een nieuwe fractie-
voorzitter gekozen is. 

KLOPPEN UW 
GEGEVENS NOG?

NAAM:

De SP vindt het belangrijk om contact te houden met haar leden. 
Daarom horen wij graag van u als uw contactgegevens zijn 
veranderd:

LIDNUMMER:

TELEFOONNUMMER:

E-MAILADRES:
U KUNT DIT KAARTJE TERUG STUREN NAAR: SP TILBURG, Piushaven 29, 
5017 AN Tilburg of mail naar: tilburg@sp.nl met als onderwerp: contactgegevens



Beste leden,

De landelijke verkie-
zingen komen eraan. 
In dat kader worden er 
landelijk bijeenkomsten 
georganiseerd waarbij 
het concept-programma 
wordt besproken. 

Daarom organiseert de 
afdeling Tilburg op 19 
oktober 19.30 een leden-
bijeenkomst waarin u 
mee kan praten over dit 
programma. 

SP Tweede Kamerlid 
Eric Smaling zal aanwe-

zig om wat te vertellen 
over het verkiezings-
programma.

De avond wordt 
gehouden in ons 
partijkantoor aan de 
Piushaven 29, te Tilburg.

Graag aanmelden voor 
deze avond bij Bob, 
bob@sptilburg.nl 

Tot dan!

LEDENBIJEENKOMST 19 OKTOBER 
MET TWEEDE KAMERLID ERIC SMALING

Op zaterdag 10 sep-
tember trokken ruim 30 
SP'ers door de Tilburgse 
wijk Wandelbos. Zij gin-
gen van deur tot deur om 
mensen kennis te laten 
maken met het Natio-
naal ZorgFonds, en met 
succes!

Meer dan 200 mensen uit 
de wijk hebben aangege-
ven dat zij meer infor-
matie willen over het 
Nationaal Zorgfonds. In 
de loop van deze week 

zullen deze mensen 
nog nagebeld worden 
en worden uitgenodigd 
voor de informatieavond, 
die plaats vond op 29 
september in MFA Het 
Kruispunt. Deze infor-
matieavond

Bijeenkomst Nationaal 
zorgfonds
Op donderdag 29 sep-
tember was er een 
informatieavond over het 
Nationaal ZorgFonds in 
het MFA het Kruispunt. 

Nico Heijmans heeft 
ons weer wat slimmer 
gemaakt op dit onder-
werp en ook Jack Puts 
die in de denk tank van 
het Nationaal ZorgFonds 
zit heeft input geleverd. 
We zullen de bewe-
ging zichtbaar moeten 
houden en ook in onze 
eigen kruikenstad onder 
de aandacht brengen. 
Hierom is er een Natio-
naal ZorgFonds comité 
gevormd van leden en 
niet leden dat meedenkt 

en meedoet aan lokale 
activiteiten rondom dit 
belangrijk alternatief. 

Wil jij meedenken en 
meedoen? Meld je dan 
aan per mail aan bij 
paulina@sptilburg.nl

Op 18 oktober komen 
we bij elkaar in het sp 
pand om 19.00 uur. Meld 
je even aan als je erbij 
wilt zijn.

UIT DE AFDELING

SP TILBURG VOERT ACTIE VOOR HET 
NATIONAAL ZORGFONDS


