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 Stijgende temperatuur, zonnige perioden
    Vrijdag schuift een hogedrukgebied over Frankrijk 
noordoostwaarts. Tegelijkertijd trekt een lagedrukge-
bied vanaf de oceaan richting Noordwest-Spanje. De 
stroming wordt vanaf vrijdag daardoor zuid tot zuidoos-
telijk en daarmee stroomt warmere lucht onze kant op. 
Zondag nadert vanuit het westen het polaire front weer. 
De kans op een bui neemt in de loop van de dag iets toe.

    Vrijdag + het weekeinde
    In de nacht naar vrijdag is er kans op nachtvorst. Overdag 
is het droog met zonnige perioden. Er waait een matige 
zuidoostenwind. In de middag stijgt de temperatuur naar 
13 à 14 graden. Ook zaterdag is het droog met geregeld 
zonneschijn. Met 18 à 19 graden in de middag is het aan-
genaam lenteweer. Zondag wordt het 17 à 18 graden. In 
de loop van de dag bestaat er kans op meer bewolking 
met mogelijk een bui. Er waait een matige wind tussen 
zuidoost en zuid.

    Trend na het weekeinde
    Het continentale hogedrukgebied schuift westwaarts en 
ligt vanaf woensdag ten noorden van Schotland. De stro-
ming wordt dan noord tot noordoost. De temperatuur 
valt terug naar circa 12 à 13 graden als maximum. Er is 
eerst een buienkans. Na dinsdag blijft het meest droog.

    Weetje
    Na een koude februari was maart dit jaar eveneens een 
koude maand met een gemiddelde temperatuur van 4.7 
graden tegen 6.2 graden normaal. Zowel aan het begin 
van de maand als halverwege was het zeer koud. Maart 
was met 55 mm neerslag aan de droge kant (normaal is 
65 mm). Met omstreeks 130 uren zon behaalde maart on-
geveer de normale hoeveelheid.   

 Hilversum kiest Sporters en 
Sportploeg van het Jaar
    HILVERSUM Wie volgen 
Ruben Assmann en Li-
zette Rozenboom op als 
Hilversumse Sportman en 
-vrouw van het Jaar? Van-
avond - donderdag 5 april 
- vanaf 19.30 uur is de be-
kendmaking in de Burger-
zaal van het raadhuis.

    Triatleet Steff Overmars en 
handboogschutter Willem 
Beuken zijn de genomineer-
den voor Sportman van 2017. 
Bij de dames dingen wielren-
ster Carolien van Herrikhui-
zen, triatlete Esther Bra-

kenhof en atleten Mirjam 
Koersen en Brigitte van de 
Kamp naar de titel.

    Bij de Sportploeg van het 
Jaar maken het eerste he-
renteam van Rugby Club 
Hilversum, de duojunioren-
roeiers van Cornelis Tromp 
en het eerste damesgolfteam 
van de Hilversumsche Golf 
Club kans. Daarnaast wordt 
tijdens deze jaarlijkse uitver-
kiezing de prijs voor sportta-
lent, -vrijwilliger, talentvolle 
sportploeg en special sporter 
uitgereikt.

 �  Auto-inbrekers actief, vooral in Zuid.    F!"!: P!#$"$% H$#&%'()*   

 F!"!: B+("$++, M$-./    �  Ruben Assmann, Sportman van 2016.   

 Auto-inbrekers hebben het 

    HILVERSUM De politie Hil-
versum waarschuwt voor 
actieve auto-inbrekers. In 
de periode van dinsdag 20 
maart tot en met donder-
dag 29 maart is bij tien au-
to’s ingebroken, waarvan 
zeven een BMW.

    De inbraken vonden plaats 
op verschillende plekken 
in Hilversum, maar vooral 
in Zuid sloegen de inbre-
kers toe. Het was raak op de 

Diependaalse Drift, de Vree-
landseweg, de Emmastraat, 
het Acaciapark, de Van Osta-
delaan en de Ruysdaellaan. 
In bijna alle gevallen is het 
navigatiesysteem meegeno-
men en uit een paar dure 
auto’s is een laptop ont-
vreemd.
De recherche is een on-
derzoek gestart. Zij hoopt 
op camerabeelden en dat 
getuigen zich melden via 
0900-8844.   

 Open dag Skydive Hilversum
    HILVERSUM Vliegen als 
een vogel, wie durft? Sky-
dive Hilversum houdt ko-
mende zaterdag een open 
dag. Ervaren parachutis-
ten geven uitleg over deze 
sport.

    In het clubhuis van Skydive 
Hilversum aan de Noodweg 
49 is tussen 10.00 en 15.00 
uur van alles te zien en te 
beleven. Belangstellenden 
kunnen het vliegtuig van de 
club van dichtbij bekijken. 
Deze Cessna 182 brengt vier 
parachutisten in twintig 
minuten tijd naar twee ki-

lometer hoogte, waarna de 
deur opengaat en het tijd 
is voor de afsprong boven ‘t 
Gooi.
Bezoekers blijven met beide 
benen op de grond, maar 
kunnen wel op de foto met 
de springkist. Zij kunnen 
voelen hoe het is om een 
parachutistenuitrust ing 
op hun rug te dragen en 
leren hoe zij ermee uit het 
vliegtuig klimmen en zich 
afzetten voor de sprong. 
Skydivers laten het spring-
materiaal zien en leggen 
uit hoe een parachute open-
gaat.   

 Schrikken   
 
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’.

    “Ik zit al 30 jaar in het vak”, 
zegt schoonmaakster Thea 
zonder enig spoor van iro-
nie. En het moet gezegd: 
zij heeft het schoonmaken 
tot hoge kunst verheven. 
Elk onderdeel van haar vak 
gaat zij te lijf met de geëi-
gende middelen en aanpak. 
Voor de wc doekje zus, voor 
de keuken doekje zo, voor 
de douche deze borstel en 
voor de vloer die dweil. 
Denk nu maar niet dat je 

zomaar kunt schoonma-
ken, want er komt heel wat 
bij kijken.
Die kennis en ervaring is 
natuurlijk niet zomaar op-
gedaan. Voordat ze in het 
hospice kwam werken, 
werkte Thea in zieken-
huizen, verzorgingstehui-
zen, ministeries en andere 
overheidsgebouwen. Zij 
heeft nu eenmaal schik in 
schoonmaken en legt er eer 
mee in om het hospice tot 
in het kleinste hoekje te la-
ten glanzen.

    “Eerlijk is eerlijk,” zegt ze 
zelf, “ik heb in mijn carri-
ère misschien wel een op-
pervlakte schoongemaakt 
zo groot als het Amazone-
gebied, maar nergens heb 
ik het zo naar mijn zin ge-
had als hier in het hospice. 
Maar dat is niet altijd zo 
geweest.”
Ze gaat er eens goed voor 
zitten. Dit verhaal heeft 

ze al vaker verteld en ze 
weet dat het succes heeft. 
“Toen ik hier nog maar net 
werkte - vele jaren geleden, 
nog voor de verbouwing - 
kende ik het huis nog niet 
zo goed. Natuurlijk, de 
kamers van de bewoners 
kende ik wel en de woon-
kamer ook, maar het huis 
is groot en ik had nog niet 
alle kasten en de zolders 
gezien. Op een zekere dag 
besloot ik om de zolder 
eens goed aan te pakken. 
Nietsvermoedend was ik 
bezig met mijn stofzuiger, 
mijn stofdoek en mijn rage-
bol toen ik opeens een kast 
zag die ik nog nooit eerder 
had gezien. Uit nieuwsgie-
righeid liep ik er naar toe 
en opende de deur. Het was 
een diepe, donkere kast 
en ik kon het lichtknopje 
zo gauw niet vinden. Ik 
zette een stap naar bin-
nen en toen mijn ogen aan 
het donker waren gewend, 

gilde ik het uit. Want in die 
kast lag op een tafel een li-
chaam. Ik zag tenminste 2 
blote voeten die onder een 
zeil uitstaken.
Ik stootte mijn sopemmer 
om en rende naar beneden. 
Ik kon gewoon niet geloven 
wat ik gezien had. Moest ik 
naar de politie gaan? Werd 
hier zo met mensen omge-
sprongen? Uiteindelijk liep 
ik de verpleegkundige van 
dienst tegen het lijf en deel-
de - geheel overstuur - met 
haar wat ik gezien had.”

    “De verpleegkundige barst-
te in lachen uit, wat mij 
nog meer van mijn à propos 
bracht. Ik had zojuist mel-
ding gedaan van een enor-
me misstand en werd nog 
uitgelachen ook. Maar alles 
werd mij duidelijk toen zij 
zei: ‘Ach lieve schat, sorry 
hoor, ik kan me voorstel-
len dat je enorm geschrok-
ken bent. Maar wat je zag 

was natuurlijk geen mens, 
maar de oefenpop die wij 
hier gebruiken.’ Ik kon wel 

door de grond zakken van 
schaamte voor de stennis 
die ik gemaakt had.”   
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