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 Overgang naar tamelijk wisselvallig weer, minder warm
    Aan de overvloedige zonneschijn en warmte komt een 
einde. Het hogedrukgebied schuift op richting Finland. 
Boven de Noordzee komt dan een trogvormige storing te 
liggen, gevuld met koelere en onstabiele lucht met kans 
op enkele buien. Een zwakke uitloper van het Azoren ho-
gedrukgebied onderdrukt vrijdag tijdelijk de buienvor-
ming, maar het is minder warm.

    Donderdag en vrijdag
    Op Hemelvaartsdag is het donderdag eerst wisselval-
lig. In de nacht en ochtend kunnen enkele buien vallen. 
In de middag klaart het geleidelijk op. Met een stevige 
noordwestenwind is het voelbaar frisser na vier zomerse 
dagen (25+) op rij. Het wordt 15 graden. Vrijdag blijft het 
droog. Er zijn perioden met zon. Bij een matige zuidoos-
tenwind wordt het circa 18 graden.

    Het weekeinde
    Ook voor het weekeinde wordt wisselvallig weer ver-
wacht. Zaterdag valt het waarschijnlijk mee. Een bui is 
zeker mogelijk, maar meestal is het droog met enkele pe-
rioden met zon. Het wordt omstreeks 19 graden bij een 
matige zuidenwind. Zondag volgt er meer bewolking 
met kans op enkele buien. Bij een matige westenwind is 
het met circa 16 graden aan de koele kant.

    Weetje
    Begin mei 2008 was het ruim 10 dagen lang stralend zon-
nig. Op 7 dagen werd het meer dan 25 graden. Tijdens 
de IJsheiligen (tussen 10 en 15 mei) volgde een inzin-
king. Ook dit jaar zien we die klassieke temperatuurte-
rugval tijdens de IJsheiligen met ook wisselvalligheid. In 
de volksweerkunde zou het dan de laatste kans zijn op 
nachtvorst, maar die kans is nu klein.   

 Psycholoog Kraaijeveld gast 
Hilversum in Gesprek
    HILVERSUM Het is alweer 
tijd voor de volgende Hil-
versum in Gesprek. Psy-
choloog en filosoof Kees 
Kraaijeveld is dinsdag 15 
mei te gast in Filmtheater 
Hilversum.

    Cultureel econoom en oud-
wethouder Arjo Klamer in-
terviewt Kees Kraaijeveld, 
mede-oprichter en direc-
teur van De Argumenten-
fabriek. Dat gebeurt vanaf 
19.30 uur. Centraal onder-
werp is helder denken en 
hoe je de mensen daarbij 

kunt helpen. Daar schrijft 
hij over in boeken en co-
lumns. Het publiek krijgt de 
ruimte om zich te mengen 
in het gesprek. Kraaijevelds 
keuzefilm, die na het ge-
sprek om 21.00 uur wordt 
vertoond, is ‘Life of Pi’.
Hilversum in Gesprek is 
een initiatief van het film-
theater en Boekhandel 
Voorhoeve en is bedoeld om 
het debat aan te wakkeren. 
Kaarten zijn onder meer 
verkrijgbaar aan de kassa 
van het filmtheater aan het 
Herenplein.   
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 Open dag bij roeivereniging
    HILVERSUM Roeivereni-
ging Cornelis Tromp gaat 
vernieuwd het nieuwe 
seizoen in. Niet alleen de 
steigers zijn vernieuwd, 
ook de soos kreeg door 
een verbouwing een an-
dere look.

    Trots wil de vereniging, ge-
legen aan het Hilversums 
kanaal en aangrenzend 
plassengebied, dit laten 
zien. Daarom is er komende 
zaterdag tussen 13.00 en 
17.00 uur een open dag.

De vereniging met ongeveer 
achthonderd leden kan nog 
blijven groeien. Nieuwe le-
den die nog niet kunnen 
roeien krijgen instructie, 
maar er worden ook steeds 
meer mensen lid die de roei-
sport al machtig zijn.
Daarnaast beschikt de ver-
eniging ook over een mooie 
vloot voor mensen die één 
of meerdere keren per week 
roeien om buiten op het wa-
ter te zijn om zo van hun 
beweging, vrijheid of van de 
natuur te genieten.   

 Burgemeester Ossel praat 
over zijn werkzaamheden
    LOOSDRECHT Van het 
uitreiken van lintjes met 
Koningsdag tot het tegen-
gaan van ondermijnende 
criminaliteit. Van het 
bezoeken van echtparen 
die 60 jaar getrouwd zijn 
tot een belangrijk overleg 
over de veiligheid van een 
groot evenement.

    Burgemeester Freek Os-
sel van Wijdemeren geeft 
woensdag 16 mei van 10.00 
tot 12.00 uur een kijkje in 
de dagelijkse praktijk van 

het werk van een burge-
meester. Locatie is Biblio-
theek Gooi en meer aan de 
Tjalk in Loosdrecht. De en-
tree is vrij.

Sinds juni vorig jaar is Ossel 
burgemeester van Wijdeme-
ren. Daarvoor was hij drie 
jaar waarnemend burge-
meester in de gemeente Be-
verwijk. Ook werkte hij als 
wethouder in Amsterdam 
samen met burgemeesters 
Job Cohen en Eberhard van 
der Laan.   

    

 Scrabble   
 
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 scrabble.

    ‘P.E.R.N.O.D. - Pernod’, vol-
daan en met de tong uit zijn 
mond maakt meneer Wil-
lemse bijna zijn hele plank-
je leeg door dit woord op 
het scrabblebord te leggen. 
Hij begint te tellen. Helaas 
hebben alle letters maar 
de waarde van een punt, 
behalve de P met 3 punten. 
Maar omdat hij die P net op 
het vakje met 3x letterwaar-
de heeft gelegd, krijgt hij 
toch nog 14 punten. En bo-
vendien is zijn plankje bijna 

leeg en kan hij 5 nieuwe let-
ters pakken: nieuwe ronde, 
nieuwe kansen.
“Pernod: wat is dat nou voor 
woord? Daar heb ik nog 
nooit van gehoord!”, pro-
testeert de andere speler, 
mevrouw Koenders. “Dat jij 
daar nog nooit van gehoord 
hebt komt omdat je dat je 
hele leven nog niet hebt ge-
dronken. Maar in Frankrijk 
drinkt iedereen het, een 
gele anijsdrank met water 
of puur.” “O, maar dan is het 
dus een merk,” riposteert 
mevrouw Koenders, “en dat 
mag niet.” “Hoezo mag dat 
niet”, vraagt Willemse. “As-
pirine is toch ook een merk, 
mag dat dan ook niet?” “Dat 
mag wel,” zegt mevrouw 
Koenders,”want dat staat in 
het woordenboek. Laten we 
het woordenboek er maar 
eens bij halen.”

De Dikke Van Dale komt op 
tafel en meneer Willemse 

voelt onraad. Maar ten on-
rechte, want daar staat het 
echt: Pernod: pastisdrank 
genoemd naar de fabrikant 
Henri-Louis Pernod. Mon-
kelend legt mevrouw Koen-
ders zich neer bij de uitleg 
van het woordenboek.

    Maar nu is het haar beurt. 
Met de P van Pernod ziet 
zij in de volgende ronde 
kans om het woord ‘Partita’ 
te leggen. Ook dit woord 
bestaat voor het grootste 
deel uit laagwaardige let-
ters, maar omdat de A op 3 
x woordwaarde komt, mag 
zij 27 punten opschrijven. 
Haar wraak is zoet. Nu is 
het meneer Willemse die 
protesteert: “Partita, wat is 
dat nu weer voor onzin?” 
Mevrouw Koenders, die 
haar hele leven pianole-
rares is geweest, zegt met 
een superieure glimlach: 
“Zoek het zelf maar op in 
het woordenboek. Dan ont-

houd je het beter.” Dat doet 
meneer Willemse en inder-
daad, daar staat het: een 
partita is een suite.

    Zo houden Willemse en 
Koenders elkaar dagelijks 
bezig in de huiskamer 
van het hospice en geven 
zo een speciale beteke-
nis aan de laatste fase van 
hun leven. En als het te 
laat wordt en het spel nog 
niet klaar is, dan blijven 
de plankjes staan op tafel 
en worden de letters afge-
dekt. Als verpleegkundige 
Marlous meneer Willemse 
op zijn kamer welterusten 
gaat wensen, vindt zij hem 
in bed nog druk bezig met 
nadenken over wat hij kan 
doen met de letters T, I, V, 
E, N en O. “Nu lekker gaan 
slapen, meneer Willemse,” 
zegt ze, “dan ben je morgen 
weer fris.”

    Terug in de huiskamer be-

 kijkt ze zijn plankje en ziet 
in de letters opeens het 
woord ‘Noviet’. Even over-
weegt ze om de letters in 

die volgorde te leggen, maar 
dan bedenkt ze zich: dat 
moet Willemse zelf maar 
uitvinden. 

 �  Erik van Zadelhof.   
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