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colofon De Gooi- en Eemlander

De kosten voor alle abonne-
mentsvormen gaan omhoog.
Zo gaan de jaarprijzen voor be-
woners van het centrum van
939,96 euro per 1 mei omhoog
naar 1.299,12 euro. En het Dalu-
renabonnement (ook wel kan-
toorabonnement genoemd)
kost over een paar weken geen
660 euro, maar 912,24 euro per
jaar.

Ook het parkeren zonder
abonnement wordt duurder.
Kort parkeren gaat van 2,40 eu-
ro naar 2,60 per uur. En mocht

je 24 uur lang parkeren of je
kaartje verloren zijn, dan betaal
je vanaf 1 mei geen 13, maar 15
euro.

Volgens een woordvoerder
van de gemeente had Hilver-
sum geen keus. „We worden
door de wet Markt en Overheid
gedwongen om alle kosten die
we maken voor de gemeentelij-
ke parkeergarages door te bere-
kenen aan de gebruikers van de
garages”, legt ze uit. „En omdat
de onderhoudskosten van de
garages zijn gestegen, worden
we gedwongen om de tarieven
ook omhoog te gooien.”

Het gaat alleen om de par-
keergarages die in handen zijn
van de gemeente Hilversum. De
tarieven van het parkeren op
straat stijgen dus niet.

Leander Mascini

Parkeerabonnementen garages
Hilversum stijgen zo’n 38 procent
Hilversum ■ Abonnemen-
thouders van een parkeerplekje
in de gemeentelijke parkeerga-
rages Gooische Brink en Gooi-
land moeten fors meer in de
buidel gaan tasten. De abonne-
mentsprijzen in het centrum
van de mediastad gaan gemid-
deld met 38 procent omhoog.

Op de late avond liet ik me in rolstoel en met
weeën door de triagetent bij het Dijklander Zie-
kenhuis rijden. ’Koorts mevrouw? Andere
klachten?’ Ik zat in een zeiknatte joggingbroek kromgebogen in het ver-
voermiddel en het leek alsof iemand messen in m’n rug stak. Maar nee,
geen klachten hoor. De situatie was zo surrealistisch dat ik er lacherig
van werd.
Het was zo’n onverwacht moment waar zich er in mijn eerste jaar als
moeder nog velen van zouden voordoen. Zo had ik ook niet verwacht
dat ik onze zoon voor het raam zou showen aan onze dierbaren in de
gelukkig zonnige tuin. En dat buren zo ineens kersverse oma’s dingen
hoorden roepen als: ’Heb je nog hechtingen en hoeveel dan!?’
Geen terugkeer naar de redactie na verlof maar thuiswerken. Geen ge-
haast in de morgen of ’s middags filerijden met gekolfde melk op de
achterbank. Geen oppas aflossen na een feestje. Wél heel veel waarde-
volle tijd samen.
Het onverwachte zit hem trouwens niet alleen maar in corona-
gevolgen. Wie had gedacht dat ik met mijn nuchtere houding hyste-
risch sta te juichen als het jochie zijn eerste stapjes zet? Maar man, wat
knap. Had ik u al een video laten zien?
Vandaag is het dus een jaar geleden dat met de opkomende zon een
jongetje werd geboren. We noemen hem Lenn. Een perfect kereltje, nog
geen weet van een avondklok, Jaap van Dissel en AstraZeneca. 
Cliché-alert: het lijkt gisteren. Wat een krankzinnig, maar fantastisch
jaar was dit. 
Wat ik wél zie aankomen, is dat ik deze donderdag een
partijtje sentimenteel ga zitten zijn. Stuk taart, nog
een stuk taart - er komt immers weinig visite - en 
Hazes op repeat om het af te toppen. Kleine jongennn.
Hoop dat de buren niet weer meeluisteren. 

Monique Bankras 
m.bankras@mediahuis.nl

Onverwacht 
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Hilversum ■ Het parkeerterrein
voor de deur van de Bethlehem-
kerk aan de Loosdrechtseweg is
afgeladen, er staan zelfs auto’s
schuin op de stoep geparkeerd.
Voor de hoofdingang van de kerk
staat een rij mensen die zich er
graag willen laten vaccineren tegen
corona. Onder hen ook Rik Rensen,
oud-hoofdredacteur van RTL
Nieuws. Hij heeft geen seconde
getwijfeld om gehoor te geven aan
de oproep zich te laten vaccineren.

Bijsluiter
„Ik hou van het leven, daar wil
graag nog even mee doorgaan”,
zegt hij, terwijl hij zijn overhemd
opstroopt. Zijn huisarts, Michiel
Boersma, heeft de injectienaald in
een mum van tijd in zijn bovenarm
zitten. „Gefeliciteerd”, zegt Boers-
ma tegen zijn patiënt als de spuit
leeg is. Dat hij net met AstraZeneca
is geïnjecteerd, deert Rensen abso-
luut niet. Volgens hem zijn de
risico’s van het vaccin vrijwel nihil.
„Ik denk dat de schade die ontstaat

door te stoppen met prikken veel
groter is. Heb je de bijsluiter van
paracetamol weleens gelezen?”,
vraagt hij retorisch. 

Manifest
Boersma en zijn collega’s Nienke
van den Esschert en Marieke de
Graaff-Buys beamen dat uit de
grond van hun hart. De huisartsen
staan dan ook vierkant achter het
manifest Het Roer Moet Om, dat
een groep bezorgde collega’s deze
week op de deur van de Gezond-
heidsraad plakte. De artsen maken
zich zorgen dat het advies van de
raad om mensen jonger dan 60
niet meer te vaccineren met Astra-
Zeneca, tot extra grote gezond-
heidsschade leidt. Volgens hen zijn
complicaties ’uiterst zeldzaam’.

Die mening zijn ook de huisart-
sen van Casa Cura toegedaan. „Er is
angst geïntroduceerd, maar dat is
nergens voor nodig”, vindt De
Graaff-Buys. Ze trekt de vergelij-
king met autorijden. „We stappen
allemaal zonder problemen achter
het stuur, gezellig met een muziek-
je erbij. Dat je er na een ongeluk

door de brandweer uitgezaagd
moet worden, nemen we voor lief,
dat risico hebben we geaccepteerd.
Nou, de kans dat je na een prik
met AstraZeneca iets krijgt, is vele
malen kleiner.”

In de kerk is niets aan het toeval
overgelaten, alles is coronaproof.
Er zijn looprichtingen aangegeven,
stoelen en tafels staan anderhalve
meter uit elkaar en iedere ochtend
wordt de kerk ontsmet. Een hele
operatie, zegt Theo van Halsema,
voorzitter van de kerkrentmeesters
en verantwoordelijk voor het ge-
bruiksplan. „Gelukkig hadden we
al ervaring opgedaan met de griep-
vaccinatie in oktober. Daarom
vroegen de gemeente en de over-
koepelende huisartsenorganisatie
in Hilversum ons nu weer. Tot en
met 23 april worden in deze kerk
een paar duizend mensen met
AstraZeneca geprikt.”

Hoge opkomst
Joop Hom (60) is net binnen. Hij
laat zich door praktijkmanager
Noor Boersma eerst registreren.
„Fijn dat u er bent”, zegt ze, als ze

zijn gezondheidsverklaring contro-
leert. Hij mag naar een van de vier
priktafels om zich te laten vaccine-
ren. „Afgelopen maandag hebben
we op de praktijk dik honderd
telefoontjes gekregen van mensen
die toch zijn gaan twijfelen, vertelt
Boersma. „Daarom ben ik blij met
de hoge opkomst van vandaag.” 

Hom had ook liever Pfizer ge-
had, zegt hij, maar hij doet er ver-
der niet moeilijk over. „Liever
AstraZeneca dan corona.” De prik
gaat dwars door de neus van de
getatoeëerde dame op zijn arm, ze
bloedt een beetje. De arts plakt er

netjes een pleister op. „Ik voelde er
niks van”, zegt de Hilversummer
stoer. Toch moet hij een kwartiertje
plaats nemen op een stoel, voor het
geval dat. Hij luistert naar de klas-
sieke pianomuziek die live wordt
gespeeld. 

Gerustgesteld
Ook de 61-jarige Mariane de Wit
heeft net een injectie gekregen. Als
kankerpatiënte die bovendien
trombose heeft gehad, was ze best
huiverig om gevaccineerd te wor-
den met AstraZeneca. „Ik vond het
echt heel eng”, vertelt ze eerlijk.

„Maar mijn huisarts, Marieke de
Graaff-Buys, heeft me gerustge-
steld. De kans dat je iets krijgt is zo
klein, dat ik het met mijn zieke lijf
toch aandurf.” Ze verheugt zich nu
al op het moment dat ze haar
kleinkinderen weer kan knuffelen.

Er gaan deze vrijdag bijna 500
inentingen doorheen, die allemaal
zijn klaargemaakt door het apothe-
kersechtpaar Laleh Rahmani en
Shahram Rahemy. Dankzij hun
speciale techniek weten ze twaalf
doses uit een flesje vaccin te halen,
waar de gemiddelde huisarts er
maar tien uit krijgt. „Zo kunnen er

zo veel mogelijk mensen gevacci-
neerd worden”, zeggen ze niet
zonder trots.

Mocht er tegen het eind van de
dag nog vaccin over zijn, dan wor-
den de patiënten met een hoog
risico gebeld met de vraag of ze
zich willen laten vaccineren. „We
houden niets op de plank”, verze-
kert Van den Esschert. „Ons motto
is prikken, prikken, prikken!”,
voegt De Graaff-Buys daaraan toe.
„We hebben haast. Als het aan ons
ligt, moet iedereen zo snel moge-
lijk worden gevaccineerd, ook de
mensen onder de 60.”

CORONA Bethlehemkerk als decor van vaccinatieronde 

’Prikken,
prikken,
prikken!’
De Bethlehemkerk in Hilversum is de komende week omgetoverd
tot priklocatie. Mensen tussen 60 en 65 jaar die patiënt zijn bij de
huisartsenpraktijken in gezondheidscentrum Casa Cura kunnen zich
er laten vaccineren. Met AstraZeneca. Ondanks de negatieve bericht-
geving over dit vaccin en de twijfels die sommigen hebben om zich
ermee in te laten enten, is de prikbereidheid hoog. „Gelukkig wel”,
zeggen de huisartsen. „We willen niets liever dan iedereen inenten.”

Agnes Zuiker

Hilversummer Joop Hom laat zich registreren voor een vaccinatie. FOTO’S STUDIO KASTERMANS/DANIËLLE VAN COEVORDEN

Volgens Rik Rensen, oud-hoofdredacteur van RTL Nieuws, zijn de risico’s van AstraZeneca nagenoeg nihil.

❜❜Liever
AstraZeneca
dan corona

De jonge pianist uit Maarssen
heeft er net een paar stukken op
zitten, als hij moet afhaken. Zijn
handen zijn te koud geworden om
verder te spelen. Een medewerk-
ster van Wonderfeel loopt met
een aluminium babykruik de keu-
ken van de Bethlehemkerk bin-
nen. Of voorzitter Van Halsema
die wil vullen met heet water, dan
kan Philip zijn handen eraan war-
men, vraagt ze.

„Tsja, we kunnen de verwar-
ming in de kerk niet te hoog zet-

ten’, legt Van Halsema uit, terwijl
hij de kruik onder de hete kraan
houdt. „Als het te warm wordt,
kunnen er misschien mensen
flauw vallen en dat willen we na-
tuurlijk ook niet.” Dankzij de kruik
zijn Philips handen snel opge-
warmd en kan hij zijn pianospel
hervatten. 
Opgewekt
De jeugdige pianist vindt het een
hele eer om in de kerk te spelen.
Speciaal voor deze gelegenheid
heeft hij drie stukken uitgekozen.
„Een elegie van Rachmaninov, een
nocturne en ’L’isle Joyeuse’ van
Claude Debussy, dat is een wat
vrolijker stuk. Ik wilde eerst een
ballade van Chopin spelen, maar
dat heb ik toch maar niet gedaan,
dat is te zwaar. Mensen moeten
wel opgewekt naar huis gaan.” 

Hilversum ■ Om het wachten
voor de mensen die net gevacci-
neerd zijn wat te veraangenamen,
speelt het 16-jarige muziektalent
Philip Karmanov klassieke muziek
op de vleugel. De pianist is uitge-
nodigd door Wonderfeel, het klas-
sieke buitenfestival in ’s -Grave-
land. 

Pianospel om het wachten te veraangenamen

De 16-jarige Philip Karmanov achter de vleugel in de Bethlehemkerk.


