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Leidse Glibber
Een feestje, een borrel, een
festival? Emile ’Leidse Glibber’
van Aelst is erbij.

u

Gijs Holla en Marleen Damen.

Keeper Frans van der Velde.

Nieuwjaarsduik,
lijstjes en recepties
Rozen voor vertrokken Gijs Holla (PvdA) n Verkiezing
raadslid van het jaar n Drijvende ijsbaan is succes

A

llereerst de beste wensen
voor 2020. De komende
weken staan in het teken
van de nieuwjaarsrecepties. De eerste dagen van januari zijn
een soort stilte voor de storm.
Na de Nieuwjaarsduik bij brasserie
Buitenhuis in het Valkenburgse
Meer ga ik door naar Theehuis de
Leidse Hout voor het Nieuwjaarsconcert. Wouter Kiers treedt op
met de Hillbilly Blues & Boogieband, met drummer Andrew Spieker, bassist Robin Koerts en toetsenist Ivan Schilder. Traditiegetrouw
opent Wouter Kiers een enorme
fles champagne om met het publiek te proosten op een gezond,
mooi en muzikaal jaar.

Voordeel is dat je vast een hoop
bekenden de beste wensen kunt
doen zoals onder anderen Bram en
Rien Regeer, Petra Schmidt, Ge van
Haarlem, Wilma van Iterson, Paul
en Sari Mulder, Sylvia Verhoeven,
Joris de Bruin, Marianne Beij en
nog veel meer muziekliefhebbers.
December en januari zijn de
maanden van de lijstjes en verkiezingen. Jury071 kiest elk jaar het
Leids Raadslid van het Jaar. Welk
raadslid viel het meest op, had de
grootste invloed, toonde politieke
deskundigheid, het zijn allemaal
aspecten die langs komen bij de
verkiezing van het Raadslid van
het Jaar. De uitslag wordt bekend
gemaakt op 24 januari tijdens de
nieuwjaarsreceptie Van D66 in

Jury van verkiezing Raadslid van het Jaar

Koetshuis de Burcht. De jury bestaat uit voormalig raadsleden
Margreet van Wijk (VVD), Annemiek Strijers (D66), Gerard van
Hees (GL) en journalisten Loman
Leefmans (Leidsch Dagblad), Hans
Schuurman ( Leids Nieuwsblad),
Chris de Waard (Sleutelstad) en
Emile van Aelst (Leidse Glibber/
Leidsch Dagblad). Zaterdag maakten zij een eerste groslijst en vroegen iedereen om zelf ook raadsleden te nomineren. Nomineren kan
tot 15 januari via de sociale-mediakanalen Facebook, Instagram en
Twitter via het account @jury071.
PvdA’er Gijs Holla wordt het
niet. Eind november werd bekend
dat hij de nieuwe centrummanager
wordt. Hij verliet daarom de politiek. Tijdens de druk bezochte
nieuwjaarsreceptie van de PvdA
afgelopen zaterdag werd Holla
door wethouder Marleen Damen
bedankt en in de rode PvdA-rozen
gezet.
Er is in Leiden nog geen vlok
sneeuw gevallen, maar toch werd
er zondag druk gesleed op de
Nieuwe Rijn. Op de drijvende
ijsbaan was een clinic ’Para-ijshockey’ en gaven de teams van Genco
Polar Bears uit Dordrecht en de
Amsterdam Tigers een demonstratie. Para-ijs hockey ofwel ’sledge
hockey’, is ijshockey voor sporters
met een lichamelijke beperking. De
sport is in 1960 bedacht in Zweden,
omdat sporters met een beperking
toch graag wilden ijshockeyen.
Volgens Genco-trainer Edwin
van de Krol wordt de sport in Ne-

Wouter Kiers.

Para-ijshockey.

IJshockey voor gehandicapten.

derland nog niet zo veel beoefend
terwijl het al vanaf 1994 onderdeel
is van de Paralympische Winterspelen. Nederland heeft twee clubs
met zo’n twintig spelers. Voor
wedstrijden wordt vaak uitgeweken naar België en Duitsland.
Frans van der Velde, voorzitter van
Genco Polar Bears, beoefent de
sport al jaren en kwam vijf jaar
geleden voor een Belgisch team uit
bij de Wereldkampioenschappen.
Deze demonstratie was de sportie-

ve afsluiting van de drijvende
ijsbaan. De officiële cijfers zijn we
nog niet, maar de ijsbaan heeft dit
jaar meer bezoekers getrokken,
dankzij een grote stijging bij het
schoolschaatsen. De extra programma’s zoals Silent disco, Skating blind en het Ketel Curling
toernooi waren een succes. Op de
Nieuwe Rijn was het de afgelopen
vier weken volop winter.

