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 Eerst winters koud, in het weekend afnemende kou
    Het venijn in deze winter zit duidelijk in de staart. Don-
derdag start de meteorologische lente, niet met zacht 
lenteweer maar met diepvrieskou. Het Scandinavisch ho-
gedrukgebied beweegt vanaf vrijdag westwaarts. Vanaf 
de oceaan trekt dan een depressie richting Engeland en 
deze zet een dooiaanval in. Eerst kan er sneeuw vallen, 
vanaf zaterdag overgaand in ijzel en regen.

    Vrijdag + het weekeinde
    In de nacht naar vrijdag vriest het rond -8 graden. Over-
dag neemt de bewolking toe. Later is er kans op wat 
sneeuw. Het maximum ligt rond 0 graden. In de nacht 
naar zaterdag vriest het tot -5 graden. Eerst valt lokaal 
sneeuw, overdag overgaand in ijzel en regen, later weer 
wat opklarend. De temperatuur loopt op tot 3 à 4 gra-
den. In de nacht naar zondag vriest het licht. Overdag be-
staat er kans op een bui. Bij een matige zuidoostenwind 
wordt het 6 à 7 graden.

    Trend na het weekeinde
    Rond een depressie boven de Britse eilanden circuleert 
beduidend minder koude lucht. De ingevallen dooi zet 
als gevolg daarvan door. Het is wisselvallig met soms 
regen, af en toe zon, en later in de week mogelijk veel 
wind. Het wordt circa 7 graden. Er is kans op nachtvorst.

    Weetje
    De meteorologische winter loopt donderdag ten einde, 
ook al doet het weer daar zeker nog niet aan denken. 
De winter had duidelijk twee gezichten. December en ja-
nuari waren zeer somber en zeer nat, tevens gemiddeld 
zacht. Februari was het tegendeel: zeer droog, koud en 
extreem zonnig. In zijn geheel bezien was de winter nat, 
vrij zonnig en aan de zachte kant.   

 Mies Bouwman was eigenlijk 
de hoofdgast bij mediafeestje
    HILVERSUM De feestelij-
ke opening van de Media 
Mile (zie verderop in deze 
krant) miste één belang-
rijke gast: Mies Bouwman. 
Een dag voordat een eeuw 
geleden de Nederlandse 
Seintoestellen Fabriek 
(NSF) zich in Hilversum 
vestigde, overleed Mies 
Bouwman.

    Het televisie-icoon dat eind 
2007 haar eigen boulevard 
pal voor het Media Park 
opende, overleed maandag 
op 88-jarige leeftijd.

Dinsdag vertelde burge-
meester Pieter Broertjes 
dat de ‘koningin van de Ne-
derlandse televisie’, zoals 
Bouwman bekend stond, 
eigenlijk de hoofdgast was 
van de opening van de Me-
dia Mile. “Vorige week heb 
ik haar nog gesproken, 
maar toen was ze net geval-
len en leek het er al op dat 
ze niet zou komen”, aldus 
Broertjes.
Over de Mies Bouwmanbou-
levard zei de hoofdpersoon 
destijds: “ Een prachtige plek 
hier, ik ben enorm trots.’’  
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 �  Mies Bouwman opende in 2007 'haar' boulevard.    

 Siertuin Gooilust ontwaakt 
uit winterslaap
    ‘S-GRAVELAND De sier-
tuin op buitenplaats Gooi-
lust is vanaf komende 
week iedere dinsdag en 
zaterdag tussen 13.00 en 
16.00 uur weer open voor 
publiek.

    Vrijwillige gastheren en 
-vrouwen van Natuurmo-
numenten kunnen veel 
vertellen over de prachtige 
collectie sneeuwklokjes, 
krokussen, winterakonie-

ten, nieskruid en longkruid.
De siertuin is in 1823 aan-
gelegd. De gefortuneerde 
landeigenaren staken hun 
bezoekers de ogen uit met 
alle rijkdom aan exotische 
bomen en struiken die 
hier groeiden. Rond 1900 
heeft de toenmalige eige-
naar Frans Ernst Blaauw de 
moestuin omgevormd tot 
een vogeltuin en verzamel-
de diverse bomen en strui-
ken uit alle windstreken.   

 Groots verkiezingsdebat BV 
Hilversum in Beeld en Geluid
    HILVERSUM In Beeld en 
Geluid is dinsdagavond 13 
maart - acht dagen voor 
de gemeenteraadsverkie-
zingen - een groots ver-
kiezingsdebat, gehouden 
door BV Hilversum. Alle 
Hilversumse politieke 
partijen zijn (waarschijn-
lijk) van de partij.

    Tijdens een anderhalf uur 
durend debat moeten de 
standpunten van de partijen 
duidelijk worden gemaakt. 
In tweetallen debatteren de 

partijen over afwisselende 
thema’s die met name voor 
de ondernemer relevant 
zijn. Zo zijn er debatten over 
de inrichting van de winkel-
centra en bedrijventerrei-
nen, de zondagopenstelling 
en de investeringen in het 
Media Park.
Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via www.
bvhilversum.nl. Ook kun-
nen zij aangeven welke 
thema’s er tijdens dit debat 
nog meer moeten worden 
besproken.   

    

 Van het kastje naar de muur
    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 ‘Van het kastje naar 
de muur’.

    Teun is iemand die, zoals hij 
het zelf zegt, niet over twee 
linkerhanden beschikt. En 
precies daarom is hij klus-
jesman in het hospice. Als 
klusjesman is hij genera-
list. Hij bemoeit zich met 
elektriciteit, sluit speakers 
aan van een audio-instal-
latie, schaaft aan een niet 
goed sluitende deur, maar 
vindt ook uit waarom het 
spoelwater blijft staan in 
de afwasmachine (‘omdat 

de vrijwilligers het filter 
niet regelmatig schoonma-
ken’) of stelt desnoods de 
afstandsbediening voor de 
tv van de nieuwe bewoners 
in. En Teun is van de oude 
stempel. Iets nieuw kopen 
vindt hij in principe flau-
wekul. Eerst gaat hij tot het 
uiterste om uit te zoeken 
waarom iets niet werkt zo-
als het moet.

    Toen tijdens de verbouwing 
van het hospice, een dik 
jaar geleden, een aantal 
kasten vanaf de tijdelijke 
locatie werd terugverhuisd 
naar de nieuwe kamers van 
de bewoners, paste niet al-
les meer zo goed als daar-
voor. Mevrouw W. op kamer 
3 houdt van orde en net-
heid. En net op haar kamer 
staat nu zo’n kast die niet 
meer goed sluit. Het is een 

kast met een gebruiksaan-
wijzing geworden. De lades 
kunnen niet meer open zon-
der dat de kastdeur open is.
Omdat de kast pal in het 
blikveld staat van de geheel 
bedlegerige Mevrouw W. 
neemt het niet goed func-
tioneren van de kast steeds 
grotere proporties aan. De 
zwijgende aanwezigheid 
van de manke kast irriteert 
haar en de deur die niet 
goed sluit wordt steeds sto-
render voor haar.

    Steeds als Teun met zijn 
gereedschapskist kamer 
3 betreedt, voelt hij zich 
meer aangesproken in zijn 
beroepstrots. De kast dreigt 
nu een erezaak te worden. 
Mevrouw W. stelt zich wel 
kritisch op ten aanzien van 
het meubilair, maar intus-
sen vindt zij de reuring die 

Teun brengt op haar ka-
mer wel gezellig. Eerst pro-
beert hij de deur opnieuw 
te bevestigen. Afhangen, 
noemt hij dat. (Mevrouw 
W.: “Zo leer ik op mijn oude 
dag toch weer een nieuw 
woord.”)
Als dat niets oplevert, pro-
beert hij het met een deur 
van een andere kast. Maar 
de rek lijkt er definitief uit. 
Wat Teun ook probeert, hij 
sluit niet meer goed. De 
kast geeft zich dus niet ge-
wonnen, maar Mevrouw 
W. wel. Zij waardeert de 
inspanningen van Teun en 
geniet stiekem van het ge-
doe. Uiteindelijk wordt een 
oplossing gevonden die niet 
perfect, maar wel accepta-
bel is. Teun: “Ik zeg altijd: 
als het niet kan zoals het 
moet, dan moet het maar 
zoals het kan.”  �  Erik van Zadelhof.   
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