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 Weerbericht 

Pieter de Blois
de weerman van Hilversum

 Licht wisselvallig, geleidelijk warmer
    Zomerse warmte gaat in deze mei aan ons voorbij. Het 
koele wisselvallige weer wordt deze week geprolon-
geerd door lagedrukinvloed bij een westelijke stroming. 
Komend weekeinde start met de maand juni de meteo-
zomer. Er vindt dan een tijdelijke overgang plaats naar 
warm zomerweer door een hogedrukgebied boven Cen-
traal Europa met een zuidelijke stroming.

    Hemelvaartsdag en vrijdag
    Voor zowel Hemelvaartsdag als vrijdag wordt in het al-
gemeen veel bewolking verwacht. Er kan nu en dan wat 
regen vallen. Donderdag kan het later op de dag geleide-
lijk wat opklaren. Ook op vrijdag kan de zon soms even 
schijnen, maar de bewolking lijkt beide dagen te over-
heersen. Er staat een matige tot vrij krachtige westen-
wind. Het wordt 18 à 19 graden.

    Het weekeinde
    Zaterdag is er wat meer zonneschijn. Er ontstaan enkele 
stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. Het 
wordt circa 23 graden. Er staat een matige zuidwesten-
wind. Zondag is het eerst vrij zonnig. Stilaan komt er wat 
meer bewolking, met later die dag kans op een regen- of 
onweersbui. Het wordt zomers warm bij circa 26 graden. 
Er waait een matige zuidelijke wind.

    Weetje
    Bij 25.0 graden of hoger wordt gesproken van een zo-
merse dag. Mei telt er gemiddeld drie en juni vijf. De 
kans is groot dat zondag 2 juni de eerste zomerse dag 
wordt van dit jaar. Dat is vrij laat. Nog later was het in 
2004 en 2013, met resp. toen op 7 en 6 juni. Vorig jaar 
was 19 april reeds de eerste zomerse dag. In 1991 daaren-
tegen moesten we daarop wachten tot 2 juli.   

 PvdA ook de grootste in 
Hilversum, flinke winst FvD
    HILVERSUM De uitslagen 
van de Europese verkiezin-
gen in Hilversum komen 
goed overeen met het lan-
delijke beeld. Ook in de 
mediastad kregen de soci-
aaldemocraten de meeste 
stemmen van alle partijen-
en en won Forum voor De-
mocratie flink. D66, PVV 
en SP verloren eveneens in 
Hilversum.

    De PvdA kreeg 18,3 procent 
van de stemmen. Dat is een 
stijging ten opzichte van vijf 
jaar terug van 8,7 procent. 
Met 16,7 procent (3 procent 
winst) eindigde de VVD op 
plek twee. GroenLinks is 
met 14,2 procent (5,5 winst) 
de derde partij in Hilversum, 
landelijk is dat het CDA (7 
procent) dat hier nog achter 
D66 (11,6 procent, 10,8 pro-
cent verlies) en FvD (9,2 pro-
cent) als zesde eindigt.
Van de drie Hilversumse kan-
didaat-Europarlementariërs 

maakte Felix Klos (D66) met 
een vierde plek op de lijst de 
meeste kans op een zetel in 
Brussel. In Hilversum kreeg 
hij 937 stemmen. Alleen zijn 
lijsttrekker Sophie in ‘t Veld 
deed ‘t beter met 2.022. Na-
mens 50Plus deden de Hil-
versumse dames Marlon van 
Dalen (nummer 5) en Léonie 
Sazias (lijstduwer) mee. Hun 
plaatsgenoten kleurden hun 
vakjes respectievelijk 335 en 
255 keer rood.
Meer Hilversummers zijn 
donderdag naar de stembus 
gegaan dan bij de afgelopen 
stemronde voor Europa. Het 
opkomstpercentage is 48 
procent. Er zijn 65.482 Hil-
versummers opgeroepen 
om te gaan stemmen. In to-
taal zijn 27.911 geldige stem-
passen afgegeven en zijn er 
3.282 geldige volmachten 
overhandigd. De PvdA-lijst-
trekker kreeg van alle kan-
didaten de meeste steunbe-
tuigingen, namelijk 4.613.   
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 G-team Wasmeer verslaat 
ploeg gemeenteraad
    HILVERSUM Ditmaal niet 
de raadszaal maar het 
kunstgras van Wasmeer. 
Daar nam een aantal po-
litici het op tegen het G-
team van de Hilversumse 
voetbalclub.

    “We hebben veel lol gehad”, 
blikt CDA-raadslid Tjalke de 
Jong terug. Hij is de initiator 
van deze voetbalpot. Toen 
hij hoorde dat de ploeg ei-
genlijk alleen maar traint, 

op een enkele bijzondere 
wedstrijd na zoals tegen de 
NOS, ondernam hij actie.
Dat leidde tot de wedstrijd 
van afgelopen woensdag, 
die met 10-8 werd gewonnen 
door Wasmeer. “Voor ons als 
raad is het ook goed om met 
eigen ogen de kant van een 
inclusieve samenleving te 
zien”, aldus de CDA’er. Het 
potje beviel goed en komt 
waarschijnlijk in 2020 weer 
op de agenda te staan.

 Debat GroenLinks over 
Hilversumpas
    HILVERSUM GroenLinks 
wil het met de inwoners 
hebben over het minima-
beleid en dan met name 
over de door de gemeente 
in te voeren Hilversumpas. 
Maandag 3 juni is Heelo 
aan de Oosterengweg 44 de 
locatie waar de collegepar-
tij het debat hierover voert.

    Te gast zijn GroenLinks-
fractievoorzitter Marleen 
Remmers, Tweede Kamer-
lid Wim-Jan Renkema, Jan 
Boonstra van Heelo en Marc 

Boland (manager stadspas 
Amsterdam). Eerst voeren 
ze zelf het woord over de 
toekomstige voordeelpas en 
hoe deze het minimabeleid 
in Hilversum moet verster-
ken. Een andere vraag die ze-
ker aan bod komt is of deze 
pas er alleen voor minima 
moet komen. Na de pauze 
volgt een debat met de aan-
wezigen.
De inloop is vanaf 19.00 uur. 
Een half uur later begint het 
programma, dat tegen 21.30 
uur ten einde is.   

    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: ‘Hoe het 
niet en hoe het wel moet’.

    Zoals elke organisatie kent 
hospice Kajan personeels-
verloop. Hoewel veel ver-
pleegkundigen er al jaren 
aan verbonden zijn, ver-
trekt er van tijd tot tijd ie-
mand om een veelheid van 
redenen: het ontwikkelen 
van een nieuw belangstel-
lingsgebied, het maken van 
een lange reis of pensioen. 
Op zo’n moment moet na-
tuurlijk voorzien worden in 
de vacature en de sollicitan-
ten worden dan indringend 
getoetst door de directeur 
en andere collega’s.

Vandaag komen er vijf kan-
didaten op gesprek. Anja, 
een vrouw van 59, is de 
eerste en er ontstaat een 
merkwaardige dialoog. De 
directeur vraagt naar haar 
beweegredenen om in dit 
hospice te werken. Anja 
zegt: “Ik ben nu bijna 60. 
Ik moet nog wel even, maar 
het wordt tijd dat ik het wat 
rustiger aan ga doen.”

    De directeur betrapt zich-
zelf op irritatie, maar blijft 
rustig: “Als je denkt dat 
het hospice een rusthuis 
is voor verpleegkundigen, 
dan moet ik je toch teleur-
stellen. Wij hebben hier 
een highcarehospice. Naast 
meer dan 100 vrijwilligers 
staan twee verpleegkundi-
gen 24/7 klaar om zorg te 
geven aan de bewoners in de 
laatste fase van hun leven. 

Dat vraagt, behalve uiter-
aard de juiste achtergrond, 
boven alles betrokkenheid. 
Dus als ik jou hoor zeggen 
dat je op zoek bent naar iets 
rustigers, dan vraag ik mij 
af of je bij ons wel aan het 
juiste adres bent. Er wordt 
hier gewerkt met hart en 
ziel.”

    Anja begrijpt wel dat ze de 
plank heeft misgeslagen. De 
twee gaan uit elkaar en zeg-
gen er nog eens over na te 
denken. Bij het verlaten van 
het gebouw stuit Anja op 
een tafereel dat ze in haar 
40-jarige carrière nog niet 
eerder heeft gezien. Voor 
de deur staat een optocht 
op het punt te vertrekken. 
Deze optocht is de laatste 
wens van de bewoonster 
van kamer 6, die ervoor 
heeft gekozen om te wor-

den opgebaard in een rieten 
mand. De dochters hebben 
met de uitvaartondernemer 
geregeld dat mevrouw op 
de fiets naar haar laatste 
rustplaats wordt gebracht 
over de Hilversumse heide. 
Achter de mand op een kar 
heeft zich de familie verza-
meld, ook op fietsen.

    Anja is verbluft en ontroerd 
door dit gezicht. Omdat ze 
dezelfde kant op moet be-
sluit ze om het gezelschap 
- op gepaste afstand - te 
volgen. De stoet zet zich in 
beweging en als het fietsen 
met de kar zwaar wordt, 
wisselen de zussen elkaar 
af. Als Anja moet afslaan, is 
een ding haar duidelijk ge-
worden: in dit hospice gaat 
niets op de automatische 
piloot. Ze besluit om de di-
recteur nog eens te bellen. 

In elk geval om te zeggen 
dat ze inziet dat ze haar sol-
licitatie te makkelijk heeft 
opgevat. Maar ook om te ze-

gen dat ze, nu ze weet wat 
ze nog niet wist, des te meer 
gemotiveerd is om er te wer-
ken.   
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