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Corona in Heemstede en
Bloemendaal week 7

Witte wieven
waaien op Kom
In Mijn Tuin

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Afgelopen weekend
was het in de regio bar en boos,
storm Dudley, Eunice en Franklin
raasden over ons land.

Heemstede/Bloemendaal - Eindelijk
is het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen flink
aan het afnemen.

Zo ook over Kom In Mijn Tuin (KIMT).
Gelukkig waren er geen ernstige
beschadigingen op KIMT. de kas en
het tuinhuis stonden nog overeind.

Landelijk werden er in de afgelopen
week 348.000 inwoners positief getest. In eerdere weken dit jaar passeerde het aantal besmette personen
regelmatig het half miljoen. Dit ondanks de lopende versoepelingen.
De terugloop in besmettingen is ook
aanleiding de opgelegde beperkingen nog meer te versoepelen.
Zelfs Carnaval is weer mogelijk, al
vraagt de overheid nog wel om uit te
kijken en grote groepen op straat te
vermijden.

Wel hingen er in de bomen witte
doeken (witte wieven) afkomstig van
het bollenland aangrenzend aan
KIMT.
In Noord-en Oost-Nederland worden
de witte spoken die in de bomen
hangen (mistflarden) witte wieven
genoemd.
Meer informatie over KIMT:
www.kominmijntuin.com of
Facebook: Kom In Mijn Tuin.

De witte wieven op KIMT. Foto: Monique Rusman.

KEN UW BOS

Intussen zijn er miljoenen Nederlanders die het virus hebben doorgemaakt. Veelal zonder al te veel
heftige klachten, al geldt dat uiteraard niet voor iedereen. Er zijn wel
degelijk mensen die er flink ziek van
worden. Er ligt wel een advies om
binnenkort de (hoog)bejaarden en

mensen in een risicogroep nog een
extra dosis vaccin te geven. Dat zou
dus neerkomen op een tweede
boosterprik.
In Heemstede werden de afgelopen
week 574 personen positief getest.
Bijna 1.000 minder dan in week 6. Er
moest één inwoner in het ziekenhuis
worden opgenomen. In Bloemendaal
eenzelfde forse daling van het aantal
besmettingen. Het waren er exact
308 tegenover 1.046 een week eerder.
Helaas moest op 16 februari één
inwoner van Bloemendaal als overleden aan corona worden gemeld.
De maatschappij als geheel leeft
weer op. Mensen gaan weer naar
hun werkplek op kantoor of bedrijf.
De dagelijkse files op de weg nemen
weer toe. Van de mogelijkheid om
weer cafés en restaurants te bezoeken, alsmede sportwedstrijden werd
gretig gebruik gemaakt. Bij Feyenoord in Rotterdam bevolkte ruim
40.000 toeschouwers het stadion
tijdens het duel tegen Cambuur.

INGEZONDEN COLUMN GGD
Een nieuwe storm
Terwijl ik dit schrijf stormt het in
Nederland. Waar we nog maar
kortgeleden met storm Corrie te
maken hadden, is het vandaag
Eunice die over het land raast. Dat
maakt dat wij onze test- en vaccinatielocaties noodgedwongen
hebben moeten sluiten.

Niet pluis

Maar waar code rood afgelopen
jaar bij ons nog om een crisisoverleg vroeg en vele verplaatste
vaccinatie afspraken, bevinden we
ons gelukkig nu in rustiger vaarwater. Het tijdelijk sluiten van de
locaties is vervelend, maar niet
meer het einde van de wereld.

Door Ems Post
Ja hoor, je kunt ze alweer
zien. Het voorjaar komt
er-aan, de vroege prunussoorten dragen al bloesem.
Hier en daar wemelt het
weer van de narcissen. Er staan sneeuwklokjes in de
tuin. In het bos komen de eerste bolletjes al met
sprietjes uit de grond. De bloemist verkoopt al katjes
en kersenbloesem. Wat een heerlijke belofte voor wat
komen gaat.

Het aantal gevallen waarbij
covid-19 wordt vastgesteld is nog
hoog en veel mensen zitten thuis
in isolatie of quarantaine, maar het
aantal ziekenhuisopnames blijft
stabiel. We zijn op de goede weg.
Bert van de Velden. Foto aangeDankzij de vaccinatie, boosterleverd door GGD Kennemerland.
prikken en opgebouwde immuniteit zijn we beter beschermd
tegen het virus en mogen we weer meer doen. Afgelopen dinsdag
kondigde minister Kuipers op de persconferentie dan ook aan dat we in
Nederland verder gaan versoepelen.

De winter is nog niet voorbij, nog niet. Er kan nog van
alles gebeuren. Maart roert nog wel eens zijn staart.
Maar…… de vogels zijn ondertussen al aan het uitkijken naar fijne plekjes om straks hun nesten in te
richten. Ze moeten veilig in en uit kunnen vliegen.
Er moet een beetje zon en een beetje schaduw zijn en
liefst een afdakje voor als het gaat regenen. Waar vinden ze nestmateriaal? Van dat wollige mos voor een
warme, zachte bekleding. Blaadjes, veertjes, takjes, van
dat soort dingen.
En ja hoor, je kunt ze alweer zien in het bos: de dikke
plukken hondenhaar. Blond, waarschijnlijk retriever.
Maar ook bruin en zwart. Baasjes kammen de ondervacht van hun trouwe viervoeters er behendig uit. Maar
realiseren ze zich wel voldoende dat deze haren met
alle antivlooienmiddelen flink giftig zijn, bijvoorbeeld
voor de koolmeesjes die uit hun eitjes kruipen? Je helpt
je hond, maar zorgt tegelijkertijd dat door die plukken
hondenhaar andere, kleine en kwetsbare dieren niet
zullen overleven.
Net als bij wasdrogerpluis met zeepresten en wasverzachter. De vogeltjes hebben dan geen waterdicht
verenkleed meer. De boswachter vult aan: zelfgemaakte vetbollen met het verkeerde vet. Zo zielig. En
zo jammer van alle inspanningen en goede bedoelingen. Zout strooien op de openbare weg waar het
wild graag aan likt met alle gevolgen van dien. Je
verwacht het niet, je denkt er niet bij na. Sigaretten-

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

peuken in het bos: giftig voor vogels en in uw tuin eten
vogels slakken die vergiftigd zijn met slakkengif.
Nog een wonder dat zoveel dieren het overleven. En
dat de vogels nu al ‘s morgens vroeg laten horen weer
zin te hebben in het voorjaar. “Joehoe, hier ben ik,
zullen wij samen een warm nestje maken?”
Maar dan wel met het goede pluis graag.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Mijn advies: maak daar gebruik van! Dit is het moment om te laten zien
dat we klaar zijn voor een heropende samenleving en dat we geleerd
hebben van de afgelopen twee jaar. Spreek af met vrienden, ga lekker uit
eten of naar de film en vergeet daarbij niet waar we vandaan komen.
En dat het dus ook belangrijk is vanaf nu om van bepaalde handelingen
een gewoonte te maken. Vrienden op bezoek? Zet een raampje open
voor de ventilatie. Naar de kroeg geweest en een snotneus over
gehouden? Doe even een sneltest. En handen wassen blijft natuurlijk ook
belangrijk.
Deze nieuwe situatie zal voor iedereen even wennen zijn, maar hierdoor
zorgen we er wel voor dat we open gaan en ook open kunnen blijven.
Ondertussen onderzoekt het ministerie in welke vorm zij daar nog extra
aan kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door het aanbieden van gratis
zelftesten.
Ook voor de GGD zal de rol veranderen. In de praktijk zult u daar op korte
termijn niet veel van merken, maar richting lente zal er in de regio ook
gekeken worden op welke schaal we nog aanwezig moeten zijn met onze
activiteiten. Laten we er samen voor zorgen dat we deze stijgende lijn
door kunnen zetten.
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

