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Gemeente en politie kregen vo-
rig jaar al geruime tijd meldin-
gen binnen van ongeruste om-
wonenden die duiden op mo-
gelijke hennepteelt. Na langdu-
rig onderzoek bleek dat
vermoeden juist te zijn. De
kwekerij telde 350 planten en
was vermoedelijk al geruime
tijd actief. Zo was er sprake van
eerdere oogsten. Dat er drie
maanden zit tussen de vondst
van de hennepkwekerij en het

sluiten van het pand, heeft vol-
gens de gemeente te maken
met het proces dat gevolgd
wordt. De gemeente wacht on-
der andere het definitieve rap-
port van de politie af en de ei-
genaar van het pand krijgt de
mogelijkheid om te reageren
op de voorgenomen sluiting.

De sluiting voor langere tijd
moet ervoor zorgen dat de rust
in de omgeving terugkeert en
dat de bekendheid van het
pand in het drugscircuit wordt
doorbroken. Ter Heegde hoopt
zo te voorkomen dat het pand
wederom gebruikt gaat wor-
den voor georganiseerde drug-
steelt en drugshandel. Het be-
sluit staat los van eventuele be-
trokkenheid van de eigenaar
van het pand.

Joyce Huibers

Drugspand Cereslaan in Bussum
door burgemeester gesloten
Bussum ■ Het pand aan de
Cereslaan 24E in Bussum is
sinds maandag op last van bur-
gemeester Han ter Heegde
voor twaalf maanden gesloten.
Eind oktober werd in het be-
drijfspand, dat tot 1 februari
2022 op geen enkele manier ge-
bruikt mag worden, een zeer
professionele hennepkwekerij
aangetroffen.

We missen onze vaste postbezorger Herman.
De hond mist hem nog meer.
Hij is de beminnelijkheid zelve. Hoewel hij een
veel te grote en lange witte bus heeft, kwam hij altijd beschaafd aange-
reden, in tegenstelling tot sommigen van zijn collega’s die hier door de
straat heen denderen. Die beleefdheid behield hij aan de deur. Voor de
hond erbij kwam, waren Herman en ik al een ingespeeld duo. In mijn
jaren als bureau- en eindredacteur met wisseldiensten wist Herman
precies wanneer hij overdag met alle pakketten bij ons huis terecht kon.
Dat diende dan als distributiecentrum voor de straat.
En opmerkelijk is hoe onze soms wat schuchtere zwarte prinses op de
erwt transformeert in een agressief blaffende hyena zodra iemand aan-
belt; de voorpoten ineens twintig centimeter langer, haren in de nek en
op de rug overeind. Ook bij Herman. Maar na een paar keer rende ze
voor hem steeds de gang op waar ze in het best gedresseerde hondje
ooit veranderde. Zittend op de mat, verwachtingsvol omhoog kijkend,
de deuropening in. Herman had altijd een hondenkoekje bij zich. De
keerzijde is dat Neela bij het uitlaten nu iedereen met een oranjeblauw
jack, een bus of een bestelauto voor Herman aanziet: een wandelende
koekjestrommel. Belangstelling die niet al Hermans collega’s begrij-
pen. Maar ineens kwam Herman niet meer. En hij komt al weken niet
meer. In deze verwarrende tijden is het niet te hopen dat hij corona of
iets anders vervelends heeft opgelopen; ik weet dus ook niet of het al
opportuun is om een hashtagcampagne als #StayStrongHerman te be-
ginnen. Misschien geniet Herman gewoon van een lange, welverdiende
vakantie op de Seychellen of zo. Dat zou ik hem gunnen
en dan hoop ik hem gauw weer te zien. En anders Nee-
la wel. Gisteren zag ze een medewerker van een bus-
maatschappij die een haltepaal kwam inspecteren
voor Herman aan.

Robbert Minkhorst 
r.minkhorst@mediahuis.nl

Herman
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Baarn ■ ,,Ik heb steeds gezegd:
zodra de vaccins er zijn wil ik als
eerste worden geprikt. En dat is nu
dus gebeurd!’’ Benjamin woont
‘zelfstandig met een beetje begelei-
ding op de achtergrond’ op het
terrein van Sherpa. Normaal ge-
sproken werkt hij vier dagen in de
week bij Primera (locatie Seinhorst,
Hilversum) waar hij met de taxi
naar toe gaat. Klanten helpen,
kassa, cadeautjes inpakken; hij is
van alle markten thuis. 

,,Maar sinds 22 december zit ik
thuis. Heel erg. Ik mis het ontzet-
tend. Ik kan nu niks anders doen
dan lezen, tv kijken, muziek luiste-
ren. Daarom zeg ik ook tegen ie-
dereen die twijfelt over het vaccin:
Doe het! Neem die prik! Je krijgt er
je vrijheid mee terug!’’

Relaxed
Benjamin mag dan licht gespannen
zijn, hij gaat nogal relaxed in de
stoel zitten, en wacht tot dokter
Gerjanne Vlasveld hem zal inenten.
Vest uit, en prikken maar. ,,We
kennen elkaar niet’’, zegt de AVG-
arts. ,,Dat is maar beter ook’’, ant-
woordt Benjamin gevat. Ze lachen.
De naald verdwijnt in zijn tengere
arm. Pleister erop en klaar. Een

ruimte verderop krijgt hij persoon-
lijk uit handen van Sherpa-direc-
teur Henk Kouwenhoven een prik-
diploma uitgereikt. ,,Was het een
beetje te doen?’’, vraagt hij. ,,Pri-
ma. Ik voelde er niks van’’, zegt
Benjamin. ,,Goed gedaan man.
Denk je dat ik volgende week weer
een pakketje bij Primera kan ko-
men ophalen?’’ Benjamin weet het
niet. ,,Geen idee wat de plannen
van mijn baas zijn. Eerst de pers-
conferentie afwachten. Ja, daar kijk
ik altijd naar. Ben benieuwd.’’

Rode loper
Intussen heeft zich een tiental
cliënten gemeld in de pop-up
priklocatie van Sherpa. De een
houdt een pop stevig tegen zich
aangedrukt, de ander wipt wat
onrustig van de ene voet op de
andere. De medewerkers van het
gezondheidscentrum hebben er
alles aan hebben gedaan deze dag
vooral een feestje te laten zijn; er
ligt rode loper buiten bij de entree,
en er hangen ballonnen. Toch
hebben de cliënten feilloos in de
gaten dat dit geen gewone dag is.
,,Ja, ze zijn gespannen. Het is
meestal niet leuk om naar de dok-
ter te moeten, om een prik te krij-
gen. Vinden wij ook niet’’, zegt
Elisabeth Laceulle (manager van

Gezondheidscentrum Zandheuvel-
weg). ,, Maar dit is onze core-busi-
ness: geruststellen en goed begelei-
den. Het loopt tot nu toe prima.’’

Van onderling afstand houden is
totaal geen sprake. Hoeft ook niet,
gaat Laceulle verder. ,,Deze cliën-
ten wonen samen op één groep. Zij
vormen een woonverband, zitten
met elkaar in één sociale bubbel.
Wij hebben deze vaccinatieronde
logistiek zo georganiseerd dat er
geen contact is tussen de verschil-
lende groepen. Dit om eventuele
besmettingen over en weer te voor-
komen.’’ Ze is ontzettend blij dat
het vaccineren nu van start is ge-
gaan. ,,We hebben het zeer zorg-
vuldig voorbereid, met de beste
mensen. Het heeft wel iets weg van
een militaire operatie. Het was nog
best ingewikkeld omdat we lang
niet wisten wanneer het vaccin nu
precies zou komen. Dat was vorige
week duidelijk, toen hebben we de
vaccins ook daadwerkelijk kunnen
bestellen.’’

Extra vaccins
Ze legt uit de deze groep het Pfi-
zer-vaccin krijgt. Zo’n zevenhon-
derd cliënten zullen er in eerste
instantie mee worden ingeënt. En
nog eens tussen de honderd en
tweehonderd medewerkers. Later

dit voorjaar worden de anderen
gevaccineerd, volgens planning van
het RIVM. ,,Hoeveel mensen nog
extra gevaccineerd kunnen wor-
den, hangt af van hoeveel we over-
houden. Als een cliënt vanmorgen
bijvoorbeeld koorts bleek te heb-
ben, dan mag hij of zijn niet wor-
den gevaccineerd. Om geen vaccins
te verspillen geven we het aan

medewerkers die ook extra risico
lopen. Denk aan verpleegkundigen
die op de covid-afdelingen werken
of mensen in de nachtdienst.’’

Ze kan niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk het is dat deze
kwetsbare groep nu aan de beurt is
voor het vaccin. ,,Bij ons is afstand
houden geen optie. Nabijheid is
essentieel. Dat besef is gelukkig

goed doorgedrongen in Den Haag,
dankzij een aantal sterke pleitbe-
zorgers voor onze sector. Hierdoor
zijn onze cliënten niet vergeten,
staan ze niet achteraan.’’

REPORTAGE Vaccineren cliënten Sherpa en Amerpoort

Benjamin (37)
heeft zijn prik
te pakken
Eng vindt Benjamin van Henten (37) het niet. Ze-
nuwachtig is hij wel. Hij is dinsdagochtend de eer-
ste cliënt van Sherpa in Baarn die het vaccin krijgt
toegediend.’

Marjolein Vos

Arts Gerjanne Vlasveld zet de eerste prik bij Benjamin, zelfstandig wonend cliënt van Sherpa in Baarn. FOTO STUDIO KASTERMANS/DANIELLE VAN COEVORDEN

•i
Sherpa en Amerpoort
Met ongeveer 1400 medewerkers en 600 vrijwilligers ondersteunt
Sherpa zo’n 1400 cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. Amerpoort ondersteunt 2500 mensen met een
verstandelijke beperking in de provincies Utrecht, Flevoland en in ’t
Gooi. Ze worden begeleid en verzorgd door 2400 medewerkers en 650
vrijwilligers. Deze week is het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg
gestart met het vaccineren van deze cliënten. Woordvoerder Anneke
Veening: ,,Vorige week konden op verschillende locaties al 150 cliënten
worden gevaccineerd. Via een collega-zorginstelling kwamen ineens
extra vaccins vrij. Deze waren over en al ontdooid en moesten zo snel
mogelijk gebruikt worden, anders zou het verspilling zijn. Dat
betekende dat bijna alle Amerpoort-cliënten die op een locatie in Soest
wonen nu zijn gevaccineerd. Om diezelfde reden zijn dit weekend
onverwachts cliënten van enkele locaties in Amersfoort en Achterveld,
en locatie Kerkelanden in Vinkeveen gevaccineerd.’’

•i
Arts en OMT-lid Gerjanne Vlasveld
Gerjanne Vlasveld is niet alleen arts verstandelijke gehandicaptenzorg
(AVG) bij de instellingen Sherpa en Amerpoort, maar ook lid van het
OMT. Al een jaar houdt ze zich eigenlijk met maar één ding bezig:
corona. Ze vergadert zich een slag in de rondte. Tot op het hoogste
niveau komt ze op voor de belangen van de cliënten en medewerkers
in de gehandicaptenzorg. ,,De enorme diversiteit van onze doelgroep
was eigenlijk niet breed bekend’’, vertelt ze vlak voordat ze de eerste
prik in de arm van cliënt Benjamin zet. Ze legt uit: ,,Sommige cliënten
zijn ontzettend zelfstandig. Zij begrijpen precies wat er aan de hand is,
houden zich strikt aan de regels. Anderen zijn compleet afhankelijk of
kampen met ernstige gedragsstoornissen. Voor hen is bijvoorbeeld
afstand houden totaal onhaalbaar met als gevolg: een grote kans tot
het oplopen en verspreiden van corona naar mede-cliënten en
medewerkers. Daarom is dat vaccineren nu zo ontzettend belangrijk.
Alleen dan kunnen we veilig de zorg bieden die onze cliënten nodig
hebben. Het feit dat onze sector in de vaccinatiestrategie nu gelijk
oploopt met de ouderenzorg is echt uniek in Europa en een
bevestiging van de kwetsbaarheid van onze cliënten.’’

Elisabeth Laceulle, manager Gezondheidscentrum Zandheuvelweg. FOTO STUDIO KASTERMANS/DANIELLE VAN COEVORDEN Benjamin ontvangt een prikdiploma van Henk Kouwenhoven van Sherpa. FOTO STUDIO KASTERMANS/DANIELLE VAN COEVORDEN


