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 Pieter de Blois verzorgde jarenlang voor deze krant het 
weerbericht. Vorige week woensdag overleed hij. De 
leegte die hij achterlaat, is niet met woorden te vullen.    

�  Doe jij mee aan de fotowedstrijd?    F!"!: M#$%& C'#%$& A'%()   

 Juniorwedstrijd Zilveren 
Camera in het museum
    HILVERSUM Museum Hil-
versum staat opnieuw in 
het teken van nieuwsfoto-
grafie. De tentoonstelling 
van de Zilveren Camera is 
nog tot en met zondag 22 
maart te zien. Daarnaast 
verzorgt het museum een 
fotowedstrijd voor jonge-
ren.

    Met deze fotowedstrijd Zil-
veren Camera Junior pro-
beert de culturele instelling 
de jeugd uit te dagen om 
foto’s te maken en in te le-
veren van hun eigen dage-
lijkse nieuws. “Wat gebeurt 
er op jouw school, in jouw 
familie of in de buurt”, legt 
Ivy Mazurek van Museum 
Hilversum uit. “Met de wed-
strijd ervaar je hoe het is 
om een nieuwsfotograaf te 
zijn.”
De organisatie werkt met 
twee leeftijdscategorieën: 
van tien tot en met dertien 

jaar en van veertien tot en 
met achttien jaar. Net als 
bij de Zilveren Camera-
wedstrijd, de belangrijkste 
prijs voor fotojournalistiek 
in Nederland, kunnen jon-
geren een enkele foto instu-
ren of een serie. Een profes-
sionele jury beoordeelt de 
ingeleverde plaatjes. In de 
jongste leeftijdscategorie 
kijkt ook de kindergemeen-
teraad naar de foto’s. “Kin-
deren kijken anders naar 
beeld. Daarom willen we 
samen met kinderen kijken 
naar compositie, creativiteit 
en verhaal”, aldus Mazurek.

�     Insturen kan tot en met 
dinsdag 10 maart. De deel-
nemers maken kans op een 
camera. Wie zich Fototalent 
van het Jaar mag noemen, 
maakt de organisatie op 
zondag 15 maart bekend. 
Burgemeester Pieter Broer-
tjes reikt de prijzen uit.   

Foto Bob Awick
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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 ru-
briek ‘Het Laatste Stuk’, 
een geanonimiseerd ver-
haal uit de praktijk. Dit 
keer: ‘Au!’.

    Auuuuu!! Een ijselijke 
schreeuw komt uit de tuin. 
Geschrokken haast ver-
pleegkundige Mirjam zich 
naar het geluid. Daar treft 
ze John, de bewoner van 
kamer 3. John kijkt pijnlijk 
naar zijn in Birkenstocks 
gestoken blote voeten. Aan 
zijn grote teen bungelt een 
bruin geval dat Mirjam bij 
nadere beschouwing her-
kent als een naaktslak.

    Mirjam werkt al heel lang 
in de palliatieve zorg, 
maar zoiets heeft ze nog 
nooit mee gemaakt. En tijd 
om eens op haar gemak 
te onderzoeken wat je in 
zo’n geval moet doen is er 
ook niet, want John kermt 
het uit van de pijn. Hier 
is acute hulp geboden. Ze 
begint te trekken aan de 
slak, maar het lijkt alsof 
die daardoor zich alleen 
nog maar meer vastbijt. 
Dit probleem vraagt daad-
kracht en wel nu!

    In een impuls haalt ze een 
kaars uit de huiskamer, 
steekt die aan en houdt 
hem onder het weekdier. 
Diervriendelijk is dit mis-
schien niet, maar er moet 
nu gehandeld worden. Het 

belang van het lagere dier 
wijkt dan voor dat van het 
hogere, overweegt ze in 
een flits. De slak maakt 
een sissend geluid, veran-
dert van kleur en laat los.
Om John weer wat in zijn 
element te brengen wordt 
hij teruggebracht naar zijn 
kamer. Nadat hij tot rust is 
gekomen, komt ‘s middags 
masseuse Nadine bij hem. 
Zij geeft hem een intensie-
ve en tegelijk zachte mas-
sage met speciale aandacht 
voor zijn geplaagde voet, 
die zij op het punt van de 
beet ontziet.

    Inmiddels is Mirjam via in-
ternet wat meer te weten 
gekomen over de slak. Zij 
leest dat een slak meer dan 
25.000 tanden kan hebben, 

terwijl bijvoorbeeld de 
haai er maar 3.000 heeft. 
De tong van een slak is be-
dekt met heel veel kleine 
tandjes, net een zaag! Hier-
mee schraapt hij heel klei-
ne stukjes van de blaadjes 
af. Dit deelt zij vanaf haar 
iPhone met John.

De volgende dag is er toe-
vallig een herhaling van 
Jaws  op de televisie. Mir-
jam, die opnieuw dienst 
heeft, vraagt aan John of 
het spannend is. ‘Och’, 
zegt John droog, ‘als je 
eenmaal gebeten bent door 
een naaktslak, dan maakt 
zo’n haai niet meer zoveel 
indruk’.

�  Erik van Zadelhof.  

Colofon
Gooi en Eembode is een uitgave van Enter Media. Verschijning wekelijks huis-aan-huis in 
Hilversum incl. Hilversumse Meent. 
Oplage 40.000.

Uw persberichten, foto’s, uitslagen, nieuwstips, etc kunt u sturen aan: 
redactie@gooieneembode.nl, tel (035) 6945208
Hoofdredactie: André Verheul. Redactie: Ingmar Meijer, Stefan van Hees. 
Foto’s: Bastiaan Miché.

Informatie over adverteren bij Richard Ferwerda: richard@entermedia.nl.
Digitaal abonnement op www.gooieneembode.nl. 
Krant niet ontvangen? Bel (088) 4447744
© Copyright: Op de teksten, de foto’s en het ontwerp van de Gooi en Eembode rust
copyright. Niets mag op welke wijze dan ook worden overgenomen, verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Deze krant is gemaakt met Pubble en bij BDU Print gedrukt op papier van gerecycled 
materiaal.

Degene die ik lief heb, verlaat ik 
om degene die ik lief had terug te vinden. 

Een groot hart. Volop zijn leven geleefd. 
Veel gereisd. Nu is aan zijn laatste reis begonnen onze 

bijzondere vriend, broer, zwager en oom

Pieter de Blois
Vlaardingen                                 Amsterdam
2 december 1951                 5 februari 2020

Toos Hangx in liefdevolle herinnering

Wilma 

Luuk en Ina 
Johan en Arda 
Trudy † en Herman 
Aad † en Anneke 
Neven en nichten 

Familie Hangx

Donderdag 13 februari om 12.00 uur geven wij hem een 
persoonlijk en liefdevol afscheid in de aula van  
Crematorium De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126,  
1097 GA Amsterdam. Aansluitend vinden wij het !jn nog 
met jullie te zijn. 

Correspondentieadres: 
Zwanebloemlaan 80, 1087 EP Amsterdam

Geschokt en bedroefd hebben we kennisgenomen 
van het overlijden van onze weerman 

Pieter de Blois

De herinnering aan onze aimabele collega is ons zeer dierbaar. 

Wij wensen de familie en vrienden van Pieter veel sterkte.

Directie en medewerkers
Enter Media

Mea Vota

 035 2014 795

www.mea-vota-uitvaart.nl 

voor een uitvaart naar wens
Uitvaartverzorgers 

Sander, Anne!eur & Chris

Wie wij zijn?
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