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Pieter de Blois
de weerman van Hilversum

 Tamelijk wisselvallig en koel weer
    Onder invloed van een uitloper van het Azoren hoge-
drukgebied begon de week droog en rustig. Tussen een 
lagedrukgebied boven Scandinavië en hoge luchtdruk op 
de Atlantische Oceaan komt vanaf vandaag een noorde-
lijke stroming op gang met aanvoer van koude arctische 
lucht uit de poolstreken. De maxima dalen naar rond 10 
°C met kans op een bui.

    Vrijdag + het weekeinde
    Met mei op de kalender laat het voorjaarsweer wederom 
een grillig verloop zien met een dalende temperatuur. 
Vrijdag en het komend weekeinde van nationale doden-
herdenking en Bevrijdingsdag verlopen zeer koel met 
een maximum van 10 °C. In de nacht daalt het kwik naar 
circa 3 °C met kans op nachtvorst. Er zijn wolkenvelden 
en er valt nu en dan een bui. Tussendoor klaart het soms 
even fel op. Er staat een matige tot krachtige noordwes-
tenwind.

    Trend na het weekeinde
    Het koude weer houdt eerst nog aan met een mix van 
zon, wolken en soms een bui. Vanwege dalende lucht-
druk boven de Britse eilanden wordt de stroming weste-
lijk. De kans op regen neemt toe. De temperatuur stijgt 
naar een meer normale waarde van 16 à 17 °C.

    Weetje
    IJsheiligen is de naam voor een aantal katholieke heili-
gen van wie de naamdagen vallen in de periode van 11 
tot 15 mei. De volksweerkunde stelt dat dit de laatste 
dagen in de lente zijn waarop nog nachtvorst kan optre-
den. Dit late koude weer in mei houdt zich niet altijd aan 
die data. Dit jaar valt het eerder. In de komende week 
loopt de temperatuur weer iets op.   

 In hoger beroep lichtere straf 
voor doodrijden Fleur
    LOOSDRECHT Het ge-
rechtshof in Leeuwarden 
heeft Walter van W. (56) 
in hoger beroep veroor-
deeld tot drie jaar cel en 
een rijontzegging van vier 
jaar wegens het veroorza-
ken van het ernstige ver-
keersongeval op de Nieuw-
Loosdrechtsedijk in 2016, 
waarbij de toen 19-jarige 
Fleur Balkestein gewond 
raakte en later overleed.

    De rechtbank in Lelystad 
kwam in 2017 tot vier jaar 
cel en een rijverbod van vijf 
jaar. Duidelijk was al dat 
Van W. onder invloed van 
alcohol en met zeer hoge 
snelheid in de door hem 
bestuurde Porsche 911 de 
klapper veroorzaakte.
Volgens het hof is er vol-
doende bewijs dat de zoon 
met forse snelheid op 
korte afstand achter de va-
der heeft gereden, maar 
niet dat het rijgedrag van 

de zoon van invloed is ge-
weest op het tot het onge-
val leidende rijgedrag van 
de vader. Laatstgenoemde 
was als eerste weggereden, 
reed voortdurend voorop en 
kon zijn eigen snelheid en 
rijrichting volledig zelf be-
palen. Er is niets gebleken 
van een nauwe en bewuste 
onderlinge samenwerking, 
zoals voor medeplegen 
is vereist, zodat niet kan 
worden bewezen dat het 
rijgedrag van de zoon het 
verkeersongeval mede heeft 
veroorzaakt.
Ten aanzien van de zoon 
acht het hof bewezen dat 
hij gevaar op de weg veroor-
zaakte. In hoger beroep is 
hem dezelfde straf opgelegd 
als de rechtbank in eerste 
aanleg had gedaan, te we-
ten een taakstraf van 100 
uren en een ontzegging van 
de bevoegdheid tot het be-
sturen van motorrijtuigen 
voor de duur van een jaar.   

 �  Een bekend beeld in Hilversum.    Foto: Koos de Schipper   

 Archieffto: Bastiaan Miché    �  De Porsche 911.   

 Aspergeverkoop voor 
kinderen met spierdystrofie
    HILVERSUM Vaste prik op 
de dag voor Moederdag: 
de aspergeverkoop op het 
C&A-plein voor kinderen 
met spierdystrofie.

    Zaterdag 11 mei staan de 
leden van Lions Venray met 
hun kakelverse Limburgse 
asperges opnieuw in zeven 
Nederlandse steden, waar-
onder Hilversum. Met de 
opbrengst krijgen de kinde-
ren een onvergetelijke week 

vakantie in ‘het Tesselhuus’.
Spierdystrofie is een pro-
gressieve, niet te stoppen 
spieraandoening. Kinderen 
belanden rond hun tiende 
jaar in een rolstoel en hun 
lichamelijke krachten gaan 
achteruit. Op latere leeftijd 
is ademhalingsondersteu-
ning noodzakelijk. Het Tes-
selhuus is een speciaal aan-
gepast huis op Texel voor 
mensen met een ernstige 
lichamelijke handicap.   

 Pittige speeddate-avond 
tussen raad en jongeren
    HILVERSUM De gemeente 
Hilversum en een groep 
scholieren van het voort-
gezet onderwijs orga-
niseren samen op don-
derdagavond 9 mei een 
speeddate-avond tussen 
de gemeenteraad van Hil-
versum en jongeren uit 
Hilversum.

    Dit geeft jongeren de kans 
om een kort gesprek met 
raadsleden aan te gaan om 
te vertellen hoe zij over voor 
hun belangrijke thema’s 

denken. De onderwerpen 
variëren van verkeerspro-
blemen en ideeën over eve-
nementenorganisatie tot de 
kwaliteit van het onderwijs 
of het fietsparkeren in het 
centrum. Milieu en duur-
zaamheid, aandacht voor 
gezondheid op school en 
buitenschools leeraanbod 
komen ook aan bod. Pittige 
onderwerpen om te bespre-
ken met de raad.
Meedoen? Meld je aan o.v.v. 
naam/school/werk/leeftijd 
via griffie@hilversum.nl.   
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Erik van Zadelhof is een van de 
vele vrijwilligers binnen Hospice 
Kajan in Hilversum. Met enige re-
gelmaat verschijnt in De Gooi en 
Eembode de rubriek ‘Het Laatste 
Stuk’, een geanonimiseerd verhaal 
uit de praktijk. Dit keer: ‘De bal-
konscène’.

    Mevrouw Klaassens was 
een sopraan die niet on-
verdienstelijk opera’s zong. 
Als amateur heeft ze vele 
bekende partijen vertolkt: 
de Barbier van Sevilla, La 
Traviata, de Bruiloft van 
Figaro, ze kennen geen ge-
heimen meer voor haar. En 
nu is ze uitgezongen. Als ze 
met morfine tegen de pijn 
wat apathisch in haar bed 
ligt, is er maar weinig dat 
nog doet herinneren aan de 
zangvogel die ze eens was.
Voor de vrijwilligers en de 

verpleegkundigen is het 
dan soms moeilijk te inter-
preteren hoe deze dame de 
dag begint. Als ze kinderen 
denkt te zien in de tuin die 
er niet zijn, reageert de staf 
invoelend. Een druppel Hal-
dol zorgt ervoor dat haar 
beelden en wazigheid weer 
wegtrekken. Maar vlak haar 
nog niet helemaal uit, want 
terwijl ze vergeetachtig is, 
heeft ze af en toe ook ople-
vingen waarin ze helder is. 
De uitdaging is dus om wat 
ze zegt niet te snel met een 
korreltje zout te nemen, 
want soms heeft ze opeens 
rake opmerkingen en ver-
baast daar dan de staf mee.

    Vanochtend meldt vrijwil-
ligster Ina aan verpleegkun-
dige Corry dat mevrouw 
Klaassens weer in de war is: 
op haar balkon zitten men-

sen. Corry hecht er geen 
geloof aan omdat de kamer 
van mevrouw helemaal 
geen balkon heeft. Maar ze 
gaat wel meteen checken 
hoe het met haar is.
Op haar kamer vraagt ze 
of ze goed geslapen heeft? 
Hoe ze zich vandaag voelt? 
En of ze al heeft nagedacht 
over hoe ze haar ontbijt 
wil? Terloops informeert 
Corry naar de mensen op 
haar balkon en maakt zich 
op haar een druppeltje toe 
te dienen. “Nou,” zegt me-
vrouw, “ze zitten daar al de 
hele ochtend te praten en te 
roken.” Beleefd kijkt Corry 
door het raam naar het niet-
bestaande balkon. Maar 
verdraaid, ze moet vaststel-
len dat deze bewoonster 
het nu wel degelijk goed 
heeft gezien. Er zitten dan 
misschien geen mensen op 

het balkon van haar kamer, 
maar wel op dat van het 
pand ertegenover.
Wat beschaamd over haar 
eigen, te snelle aanname 

deelt ze deze ervaring met 
de collega met wie ze de 
ochtenddienst deelt. Die 
zegt met een knipoog: “Heb 
jij dan nog nooit gehoord 

van Romeo en Julia? Als 
operazangers het over een 
balkonscène hebben, moet 
je dat bij uitstek serieus ne-
men!”   

 �  Erik van Zadelhof.       


