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Corona in Zoetermeer
In het Algemeen Dagblad van 31 maart 
stond een artikel over de stijging met 50 
procent in een week tijd van het aantal 
Coronapatienten op de IC in de regio 
Haaglanden.
Er wordt met man en macht gewerkt om de 
zorg in de ziekenhuizen overeind te houden 
want ook moeten IC bedden beschikbaar 
blijven voor mensen met andere ernstige 
aandoeningen. 
Wie namelijk met luchtwegklachten op de 
intensive care komt te liggen, wordt 
gemiddeld zo’n drie weken machinaal 
beademd. 
Om te kijken hoe de corona impact heeft op 
de zorg in Zoetermeer zijn Henry van de 
Ham en Jan Velner op maandag 6 april 
buiten het ziekenhuis in gesprek gegaan 
met de heer Bakker.
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Om het zorgpersoneel een hart onder de 
riem te steken 10 rode emmertjes met 
paaseitjes afgeleverd. Daarnaast werd er 
namens de SP afdeling een cheque 
aangeboden aan Bart Bakker, bestuurslid 
van de Vrienden van het Lange Land 
Ziekenhuis, voor de fruitactie in het 
ziekenhuis. 
Henry en Jan hebben de heer Bakker 
gevraagd hoe het stond met 
beschermingsmiddelen voor het 
zorgpersoneel die zich inzetten voor de 
coronapatiënten. 

Ook heeft Annemiek Kamphuis namens de 
SP de 8 verzorgingshuizen bezocht en een 
emmertje paaseitjes afgeleverd.

Ondertussen in de raad…..
Het coronavirus heeft ook invloed op de 
politieke besluitvorming.Inmiddels is 
besloten om alle vergaderingen en 
bijeenkomsten van de gemeenteraad tot en 
met 6 april te annuleren. Voor de 
gemeenteraad is de toekomst nog ongewis. 

Laptopplan voor Zoetermeer
Ondanks het feit dat raadsvergaderingen 
geen doorgang vinden is het nog altijd 
mogelijk schriftelijke vragen te stellen aan 
het college. 
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Ook onze fractie heeft hiervan gebruik 
gemaakt door de lancering van een 
laptopplan voor Zoetermeer. In navolging 
van Amsterdam, waar laptops en wifi-
hotspots beschikbaar zijn gesteld aan 
leerlingen die niet beschikken over de juiste 
middelen om thuis onderwijs op afstand te 
volgen, heeft de fractie 5 vragen gesteld. 
In Zoetermeer kennen we de Stichting 
Leergeld, waar een aanvraag ingediend kan
worden voor een laptop of een computer 
waarbij het inkomen van de ouder niet 
hoger is dan 130% van de bijstandsnorm of 
er zijn aantoonbare hoge schulden. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat scholen 
nog tijdelijk tot 28 april gesloten blijven.



Fruitactie voor zorgpersoneel van het  
Lange Land Ziekenhuis
Momenteel wordt door het zorgpersoneel 
van het Langeland Ziekenhuis veel en 
intensieve zorg verleend aan patiënten met 
het Coronavirus COVID-19. De stichting 
‘Vrienden van het Lange Land’ heeft een 
actie opgestart om de zorgmedewerkers te 
ondersteunen om hun gezondheid en 
vitaliteit zo optimaal mogelijk te houden.
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Mocht u net als de SP de actie willen 
steunen doneer dan voor de ‘Fruitactie 
Langeland’ minimaal € 4,95 op het 
rekeningnummer NL76INGB0006459337 
ten name van de stichting Vrienden van het 
Lange Land.

Tribune en SPanning dit keer per post
Normaal gesproken worden de Tribune en 
de SPanning bij u bezorgd door één van 
onze leden. Wij hebben 18 vrijwilligers die 
iedere maand dit klusje weer klaren, weer of
geen weer. 
Nu is echter niet het weer er de oorzaak van
dat de Tribune en de SPanning niet door 
hen bezorgd wordt maar het coronavirus. 
Wij willen niet dat onze vrijwilligers het risico
lopen om besmet te worden. Daarom 
ontvangt u nu de Tribune en de SPanning in
een biologisch afbreekbaar plastic hoesje 
via de post.     Omdat we nu niet de SPot 
aan de Tribune kunnen toevoegen hebben 
we besloten om deze via de e-mail aan u 
toe te zenden.          De leden, wiens e-
mailadres niet bij ons bekend is, krijgen de 
SPot per post.
We hopen natuurlijk dat alle problemen 
rondom het virus zo snel mogelijk voorbij 

zijn en we de Tribune van mei, inclusief 
SPot, gewoon zelf weer bij u kunnen 
afleveren.
Ook vanuit het SP bestuur het advies: 
‘Let op elkaar, houd rekening met elkaar, 
steun elkaar in je directe omgeving en blijf 
gezond!’’

Recept van de maand

Pikante salade met kerstomaatjes
375 gram kerstomaatjes, 1 groene 
chilipeper, zonder zaden en zaadlijsten, 6 
lente-uitjes,        3 theelepels citroensap, 2 
eetlepels gehakte verse koriander, zout en 
cayennepeper, sprietjes lente-ui voor de 
garnering.
Snij de kerstomaatjes in vieren en doe ze in 
een schaal. Snij de lente-uitjes schuin in 
lange, dunne schijfjes, Strooi de schijfjes ui 
en de stukjes chilipeper op de tomaatjes. 
Schep alles voorzichtig om.
Besprenkel de groenten met citroensap en 
bestrooi ze met koriander. Breng ze op 
smaak met zout en cayennepeper. Leg een 
deksel op de schaal en zet de salade een 
half uur in de koelkast. Garneer voor het 
opdienen eventueel met sprietjes lente-ui. 
Voor 4-6 personen.

Bellen SP leden
In januari zijn we begonnen met het bellen 
van onze leden. Dit doen we om weer eens 
contact te hebben, om te kijken of de 
gegevens nog allemaal kloppen en of er 
leden zijn die zin en tijd hebben om iets 
meer te doen in de afdeling.
Nu we in deze tijd allemaal zoveel mogelijk 
thuis moeten blijven zijn we begonnen met 
het bellen van onze oudere leden. We willen
graag weten hoe het met ze gaat en of ze 
misschien nog ergens hulp bij nodig 
hebben. Deze telefoontjes worden zeer op 
prijs gesteld. We hebben nog niet iedereen 
gebeld maar gaan hier de komende tijd 
zeker mee verder. Wilt u graag iemand 
spreken van de SP afdeling Zoetermeer? 
Bel dan naar 06-26839313. Mailen mag 
natuurlijk ook. Dat kan naar: 
zoetermeer@sp.nl.


