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Even voorstellen:
In deze SPot is nu het woord aan Vera
Verschoor (59), algemeen bestuurslid.

Ik ben in aanraking
gekomen met de SP,
op straat en doordat ik
mijn huisarts had bij
Ons Medisch Centrum
(een aan de SP in het
verleden verbonden
huisartsenpraktijk).
Ik kon mij heel goed
vinden in de kernwaarden van onze partij,
vandaar dat ik toen lid ben geworden, ruim
25 jaar geleden.
Ik heb ook al eerder in het SP bestuur
gezeten.
Mijn doel is te zorgen dat de SP in
Zoetermeer weer van zich laat horen.
Dit wil ik bereiken door niet alleen acties
maar ook andere activiteiten, zodat we
zichtbaar zijn voor alle Zoetermeerders en
ons inzetten, waar nodig, om misstanden
onder de aandacht te brengen en aan te
pakken.

Nieuwjaarsborrel

Op 17 januari 2020
houdt de SP
Zoetermeer zijn
jaarlijkse
nieuwjaarsborrel. Alle
SP leden zijn daarbij
natuurlijk van harte
welkom.
De avond wordt gehouden in ons partijpand
aan de Stadhoudersring en begint om 20.00
uur. Tijdens deze avond kunt u ook kennis
maken met Arnout Hoekstra, onze nieuwe
algemeen landelijk secretaris van de SP.
SP Zoetermeer in aktie
Woensdag 20 november werd er door de
zorgverleners in de ziekenhuizen, voor het
eerst in de geschiedenis, gestaakt. Ze vragen
terecht om een eerlijke beloning en een
aanpak van de hoge werkdruk, want de nood
is hoog.

De SP Zoetermeer ondersteunde de actie
van de verpleegkundigen in het Langeland
Ziekenhuis. We boden de moedige strijders
een kaart met een hart erop aan om ze een
hart onder de riem te steken.

Fractie in actie…..
Het college van B & W Zoetermeer gaat
bezuinigen op de PGB voor kinderen en
jongeren met een beperking door tarieven te
verlagen en te bekijken of de zorg voor de
kinderen nodig is. Dit is voor ons bezuinigen
over de rug van de kwetsbaarste groep.
Wij komen op voor kinderen en jongeren die
de zorg nodig hebben. Bezuinigen op zorg is
en blijft altijd een politieke keuze. Om te
kunnen inventariseren wat de gevolgen zijn
heeft de SP een meldpunt geopend.
Write for rights
Doe mee met
Write for
Rights, het
grootste
jaarlijkse
evenement van
Amnesty. We
schrijven
massaal voor
jongeren die
groot onrecht is
aangedaan
Jouw inzet kan levens veranderen en
mensen vrij krijgen. De SP verzorgt de
voorbeeldbrieven, papier, pennen en een kop
koffie/thee met wat lekkers.
Het zal gehouden worden in ons partijpand
op 10 december van 15.00 - 19.00 uur.
Agenda
7 december

schoonmaak SP pand

10 december training Lieke van Rossum
en write for rights
14 december SP congres - Nieuwegein
19 december bestuursvergadering
21 december kerstkaarten uitdelen in
Stadshart Zoetermeer
17 januari

nieuwjaarsreceptie

Recept van de maand
Kip in kruidige tomatensaus
8 kippenbouten, zonder huid
250 gram tomaten uit blik, afgegoten
6 theelepels tomatenpuree
6 theelepels chilisaus
2 theelepels suiker
3 theelepels garam masala
6 theelepels sojasaus
stukje verse gemberwortel van 2,5 cm
geraspt
2 teentjes knoflook, geperst
sap van 1 limoen en 1 citroen
krullen van halve schijfjes limoen en citroen
voor de garnering
Spoel de kippenbouten af onder de koude
kraan en dep ze droog met keukenpapier.
Maak in de vlezige gedeelten 2 of 3 schuine
inkepingen. Leg de bouten in een ondiepe
schaal van aardewerk.
Verwerk tomaten, tomatenpuree, chilisaus,
suiker, garam masala, sojasaus, knoflook,
gemberwortel, limoen- en citroensap in een
keukenmachine tot een glad mengsel. Giet
het over de kip, leg een deksel op de schaal
en laat deze 2 á 3 uur op een koele plaats
staan om de smaken van de kruiderijen in de
kip te laten trekken.
Verwarm de oven voor op 190 graden. Braad
de kip met de marinade in een braadslee
zonder deksel 45-50 minuten, tot het vlees
gaar is. Bedruip het vlees tijdens het braden
2 of 3 keer met de saus. Serveer het gerecht
heet, gegarneerd met krullen van halve
schijfjes limoen en citroen.

Het SP Bestuur wenst u
fijne feestdagen toe en
een gezond nieuwjaar

