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Pieter de Blois
de weerman van Hilversum

 Zacht en wisselvallig weer, veel wind
    Met december op de kalender ging zondag de meteo-
rologische winter uit de startblokken. De meteowinter 
begon met enkele winterse speldenprikken. In enkele 
nachten vroor het licht. Het prille sinterklaaswintertje 
krijgt echter geen vervolg. Vanaf vrijdag dringen oceaan-
depressies op naar het Noordzeegebied met een stevige 
zuidwester. Het wordt dan zacht en wisselvallig.

    Vrijdag en het weekeinde
    Vrijdag zwelt de zuidwestenwind aan tot krachtig of 
hard. Het gaat geruime tijd regenen. De nachtelijke vorst 
verdwijnt. Zaterdag neemt de neerslagkans tijdelijk iets 
af, al kan er met name in de ochtend nog een bui val-
len. De wind neemt iets in kracht af. Zondag wakkert de 
zuidwestenwind opnieuw aan tot krachtig. In de nacht 
naar zondag volgt regen. Overdag is het half tot zwaar 
bewolkt met kans op enkele buien. De maxima liggen 
alle dagen rond 9°C.

    Trend na het weekeinde
    Atlantische depressies maken de dienst uit met wisselvallig 
weer en met daarbij een stevige wind. Omdat de straal-
stroom en het polaire front zuidelijker komen te liggen 
wordt de stroming meer west tot noordwest. Het wordt 
dan minder zacht. De maxima dalen tot rond 5 à 6°C.

    Weetje
    De herfst was met een gemiddelde dag- en nachttem-
peratuur van 10.8°C, tegen 10.6°C normaal, iets aan de 
zachte kant. Alleen oktober verliep wat zachter dan nor-
maal. November was iets te koud en september had een 
exact normaal gemiddelde. De herfst was nat met circa 
300 mm neerslag tegen 240 mm normaal. In 2018 was de 
herfst zeer droog met circa 120 mm.   

 Top 2000 stembus staat deze 
zaterdag bij Beeld en Geluid
    HILVERSUM De Top 2000 
Stembus, die momenteel 
door het land trekt ter 
promotie van de Top 2000 
van Radio2, eindigt de 
tour komende zaterdag bij 
Beeld en Geluid.

    Luisteraars kunnen nu van 
achter hun computer hun 
favoriete lijstje doorgeven 
voor deze lijst der lijsten, 
waarmee het jaar traditio-
neel wordt afgesloten. Stem-
men in de stembus, die zon-
dag begon met de rondrit 
door Nederland, kan ook.

Komende zaterdag staat 
de bus vanaf 12.00 uur bij 
Beeld en Geluid. Mensen 
hebben dan tot 17.00 uur 
om hun stemlijstje te ver-
zenden. Rond 17.45 uur is 
dan de complete top-10 van 
dit jaar bekend. De volledi-
ge Top 2000 van 2019 wordt 
op vrijdag 20 december be-
kendgemaakt.
Het Top 2000 Café staat tus-
sen kerst en oud en nieuw 
wederom in Beeld en Ge-
luid. Ook in het centrum 
zijn die week verschillende  
Top 2000-activiteiten.  

�  De Santa Run vorig jaar.    F!"!: B#$"%##& M%'()   

 F!"!: B#$"%##& M%'()   �  Beeld en Geluid is opnieuw het decor.   

 Rennen in kerstmanpak
    HILVERSUM Rennen, hup-
pelen, dansen of wande-
len door het centrum van 
Hilversum in een kerst-
manpak voor twee goede 
doelen? Dat kan zondag 15 
december tijdens de zoge-
naamde Santa Run.

    Het is alweer de vierde edi-
tie van dit ludieke evene-
ment. De warming-up is om 
15.30 en de start om 16.00 
uur. De deelnemers leggen 
een drie kilometer lang par-
cours af. Start en finish zijn 

op het Marktplein.
De opbrengst gaat naar twee 
goede doelen: Internatio-
naal Rolstoel-tennisster met 
Olympische ambities Wendi 
Schutte uit Hilversum en de 
Landelijke Nierstichting.

Het inschrijfgeld bedraagt 
12,50 euro voor volwassen 
en 7,50 euro voor kinderen 
tot 1.35 meter, inclusief 
kerstpak en startnummer. 
Kijk voor meer informatie 
en inschrijven op hilver-
sum.rotarysantarun.nl.

 Wereldlichtjesdag Zuiderhof
    HILVERSUM ‘Kleur’ is het 
thema komende zondag 
tijdens Wereldlichtjesdag 
in de aula van de Zuider-
hof. De bijeenkomst is 
voor ouders, broers en zus-
sen die een kind, broertje 
of zusje moeten missen.

    “Voor het thema is gekozen 
omdat ongeacht ons geloof, 
onze cultuur of afkomst 
deze kinderen kleur gaven 
aan ons leven”, meldt Uit-
vaartstichting Hilversum. 
De organisatoren hopen 
met deze avond de drempel 
voor ouders die hun kind 

moeten missen te kunnen 
verlagen door samen met 
lotgenoten te herdenken.
De deuren van het complex 
aan de Kolhornseweg gaan 
om 18.30 uur open. Om pre-
cies 19.00 uur worden (we-
reldwijd) de kaarsjes voor de 
overleden kinderen ontsto-
ken. Bij de bijeenkomst wor-
den enkele verhalen verteld 
en gedichten voorgelezen. 
Ook is er muziek. Rond 
20.00 uur is de bijeenkomst 
voorbij. Aanmelden wordt 
op prijs gesteld en kan via 
aanmelden@uitvaartstich-
tinghilversum.nl.   

 Erik van Zadelhof: Poes
    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: ‘Poes’.

    Henk is, zoals dat heet in 
het jargon van het hospice, 
‘zorgmijdend’. Dat wil zeg-
gen dat hij alle aangeboden 
hulp beperkt houdt tot het 
minimale. Bijeffect daarvan 
is dat er op zijn kamer geen 
aangename geur hangt: een 
cocktail van zijn ziekte en 
zijn aanhankelijke poes.

    Voor de medewerkers van 
het hospice is het in zo’n ge-
val steeds zoeken naar een 
optimum tussen leefbaar-
heid enerzijds en zo veel 
mogelijk rekening houden 
met de wensen van de be-

woner anderzijds. Om die 
reden wordt er weleens een 
oogje toegenepen als Henk 
een keer geen zin heeft om 
te douchen. En om dezelfde 
reden is ermee ingestemd 
dat hij zijn intrek nam sa-
men met zijn onafscheide-
lijke poes. Lola is oud en 
gaat niet aan de wandel.

    Henk zit vooral in zijn stoel 
in een doodstille kamer. 
Geen tv, geen boeken, al-
leen het getik van een wek-
ker en het gesnor van de 
poes. Hij vertelt dat poes 
juist nu aanhankelijk en na-
bij is. Lola heeft vijftien jaar 
op de flat bij hem gewoond. 
Het dier heeft nog nooit een 
tuin gezien of buiten ge-
wandeld. Op een dag is de 
geur in kamer drie zo over-
heersend dat verpleegkun-
dige Gerda vraagt of ze de 

tuindeur mag openzetten 
voor wat frisse lucht.
Maar kan dat wel: zal Lola 
dan niet weglopen? Tot haar 
verbazing antwoordt Henk: 
‘Zet die deur maar open. Als 
Lola naar buiten gaat komt 
ze echt wel terug.’ Gerda 
heeft haar twijfels omdat ze 
weet dat de poes al zo lang 
binnen heeft gewoond, maar 
is toch blij met de open deur.

    Die avond moet echter wor-
den vastgesteld dat het beest 
nog altijd niet terug is. Er 
wordt gespeculeerd over de 
plotselinge vrijheid die het 
beest na een binnenleven van 
vijftien jaar mogelijk heeft 
overweldigd. Intussen voelt 
Gerda zich erg ongelukkig 
met haar rol in deze ontwik-
keling. Door haar voorstel 
om de deur open te zetten 
heeft zij immers dit drama 

gecreëerd. Maar Henk blijft 
rustig en ingetogen als altijd. 
‘Als poes niet terugkomt dan 
hoop ik dat ze een lieve baas 
tegenkomt die voor haar 
zorgt.’ Gerda vraagt zich af 
of Henk al afscheid aan het 
nemen is. Opeens gaat er ge-
juich op. Poes is terug. Henk 
reageert er nuchter op, maar 
Gerda is bijna nog blijer dan 
Henk. Een uitstapje smaakt 
naar meer en zo mag poes 
nog enkele dagen de won-
dere buitenwereld in de om-
geving van de Borneolaan 
verkennen.

    Als Gerda tijdens haar vol-
gende dienst drie dagen la-
ter aan Henk vraagt of hij 
iets wil eten, zegt hij dat hij 
zich anders voelt dan an-
ders. Gerda houdt zijn han-
den vast en zijn ogen draai-
en weg. Bijgestaan door zijn 

dochters aan weerszijden 
van het bed wordt hij bege-
leid naar, zoals hij dat zelf  
noemde, het grote onbe-
kende. Het is een bijzonder 
intiem moment. 

 Omdat het nu bijna midder-
nacht is zal Henk pas in de 

ochtend de laatste verzor-
ging krijgen. Als de doch-
ters voor een paar uur naar 
huis gaan, rest hem nog 
een nacht waarin hij stil 
en koud in zijn kamer ligt. 
Maar hij is niet alleen. Lola 
wijkt niet van zijn zijde en 
ligt boven op zijn borstkas.  

�  Erik van Zadelhof   
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