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Enkele winterse buien, kans op lichte vorst in de nacht
Donderdag trekt een uitdiepende randstoring over de 
Noordzee met een zuidwesterstorm aan de kust met 
zware windstoten. Verder enige tijd regen en een oplo-
pende temperatuur. Vrijdag en zaterdag vallen nog en-
kele buien. Nadien komt vanuit het westen een gebied 
van hogedruk dichterbij, maar droger weer is van korte 
duur. Zondag is er kans op lichte vorst in de nacht.

Vrijdag + het weekeinde
Na een onstuimige donderdag neemt vrijdag de westen-
wind in kracht af tot matig. Er vallen enkele buien met 
regen, hagel of natte sneeuw. Het wordt 4 graden. Ook 
in het weekeinde blijven de neerslagkansen vrij groot. 
Zaterdag vallen nog enkele winters getinte buien. Het 
wordt 4 à 5 graden. In de nacht naar zondag vriest het 
licht en is het vrij helder. Zondag is het eerst droog. In 
de loop van de dag toenemende bewolking met kans op 
regen of natte sneeuw.

Trend na het weekeinde
Er lijkt opnieuw een zuidwestelijke stroming op gang te 
komen met wederom verzachting. De wisselvalligheid 
met van tijd tot tijd regen neemt in de loop van de week 
verder toe. Nu en dan klaart het op. De maximumtempe-
ratuur stijgt naar waarden tussen 6 en 10 graden.

Weetje
Donderdag precies elf jaar geleden, op 18 januari 2007, 
trok een zware storm over Nederland met gemiddeld 
windkracht 10. Ongeveer 60% van de zware stormen 
komt voor in de winter, in december, januari en februari. 
Winterweer met langdurige vorst en sneeuw komt ten-
slotte minder vaak voor dan het winderige wisselvallige 
weer in onze overwegend zachte winters.

Colofon

Hilversumse theatergroep 
pakt eenaktertitel
HILVERSUM Sandra van 
Laren, Saskia Schravema-
de en Robbert Jan Proos 
van Theatergroep Fusie 
zijn in de prijzen gevallen. 
Het trio heeft zaterdag het 
eenakterfestival in Thea-
ter de Speeldoos in Baarn 
gewonnen.

Van de acht deelnemende 
verenigingen mag Fusie 
zich een heel jaar de beste 
noemen. Hun uitvoering 
van het eigen stuk ‘Na de 
aanslag’, geschreven en ge-

regisseerd door Proos, be-
viel de driekoppige jury met 
Peter Lusse als voorzitter 
het beste.

Speelsters Van Laren en 
Schravemade wonnen solo 
ook nog prijzen in de cate-
gorie ‘Beste acteerpresta-
ties’. Voor hen betekende 
dat respectievelijk de derde 
en tweede plaats. Artistiek 
leider Proos heeft al toege-
zegd dat de Hilversummers 
volgend jaar hun titel ko-
men verdedigen.
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Eerste interland in historie 

HILVERSUM Nationale en 
internationale clubteams 
waren al eens de tegen-
stander van de dames van 
‘t Gooi. Sinds hun oefen-
trip naar Malta kunnen 
zij nu ook zeggen voor het 
eerst tegen een landen-
ploeg te zijn uitgekomen.

“Heel bijzonder als je als 
amateurteam een inter-
land mag spelen. Dit was de 
eerste keer in de 112-jarige 

historie van de club dat een 
vrouwenteam tegen een 
landenploeg speelt”, aldus 
Olga Lundgren namens de 
zwart-gele damesselectie.
Twee keer speelden Malta 
en ‘t Gooi tegen elkaar. De 
thuisploeg won de eerste 
wedstrijd met 4-2. In het 
tweede duel wisten de Hil-
versummers er een remise 
uit te slepen (1-1). “Een su-
perresultaat voor een ama-
teurcluppie uit Hilversum.”

Op zoek naar hét 
bewonersinitiatief van 2017
HILVERSUM Welk bewo-
nersinitiatief verdient het 
om extra onder de aan-
dacht te komen? Bewo-
nersfonds Hilversum is 
op zoek naar het ‘Gouden 
Bewonersinitiatief’. Ge-
nomineerden kunnen nu 
worden aangedragen.

Deze waardering is bedoeld 
voor hét bewonersinitiatief 
dat de meest betekenisvolle 
van 2017 is geweest. Aanmel-
den kan tot en met zaterdag 
10 februari via www.bewo-

nersfondshilversum.nl. Een 
maand later wordt tijdens 
NLdoet duidelijk wie deze ti-
tel in ontvangst mag nemen.

Om in aanmerking te ko-
men voor het lintje moet het 
initiatief aan enkele criteria 
hebben voldaan. Zo moet het 
initiatief onderscheidend 
zijn en een positieve bijdra-
ge hebben geleverd aan de 
Hilversumse samenleving 
op straat- of buurtniveau of 
Hilversum-breed. Een jury 
kiest de winnaar.
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Vrijwilliger over de belevenissen binnen Hospice Kajan
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 ‘De Lift’.

‘De Lift’ was een Neder-
landse horrorfilm uit 1983 
van regisseur Dick Maas, 
die toen ook internationaal 
succes had. Bijna 35 jaar na 
de release van deze film 
en twee jaar na de verbou-
wing van Hospice Kajan 
roept een bewoner de film 
in herinnering als de lift in 
het huis kuren lijkt te heb-
ben. Of eigenlijk heeft die 
lift geen kuren. Die doet 
gewoon wat hij doen moet. 

Maar als de gebruiker - in 
dit geval klusjesman Bob 
- de lift niet precies (maar 
dan ook precies) gebruikt 
zoals het hoort, tja, dan 
moet hij daarvan ook maar 
de gevolgen dragen.

Eerst iets over die lift. Deze 
lift hangt niet, zoals in een 
kantoor of een warenhuis, 
aan kabels, maar staat op 
een uitschuifbare paal. Als 
de lift zich in de kelder be-
vindt dan is deze hydrauli-
sche paal op zijn kortst en 
als de lift op zolder is, is de 
paal op zijn langst. Als je op 
het laagste punt, dus in de 
kelder, naar boven kijkt, zie 
je een liftschacht van zo’n 
20 meter boven je. Het voor-
deel van deze nieuwe lift 
is dat nu ook, anders dan 
vroeger, de kelder en de zol-

der kunnen worden bereikt 
en dat er dus niet meer met 
zware dingen over de trap-
pen hoeft te worden ge-
sjouwd. En de lift moet ge-
schikt zijn voor rolstoelen. 
Dat vergt om veiligheidsre-
denen van de gebruiker dat 
de bedieningsknop van de 
etage tijdens het hele tra-
ject wordt ingedrukt. Doe 
je dat niet, dan stopt de lift 
meteen. Een weetje waar-
van iedereen op de hoogte 
is.

Op een dag worden er nieu-
we stoelen bezorgd. Er wa-
ren er drie besteld, maar 
er worden er door een ad-
ministratief misverstand 
28 geleverd. Op de parkeer-
plaats staan nu drie pallets 
met stoelen nat te worden 
in de regen. Er moet dus 

worden gehandeld. Bob, die 
toch in huis is, verklaart 
zich bereid om de stoelen 
naar de zolder te brengen. 
Er is immers nu een lift die 
daar komt. De stoelen wor-
den met vijf tegelijk opge-
stapeld. Zo hoeven er maar 
twee ritjes van de begane 
grond naar de zolder te wor-
den gemaakt.

Het gaat goed, totdat de 
lift bijna de zolder heeft 
bereikt. Omdat daar het 
plafond van de liftschacht 
wordt bereikt, blijkt dat Bob 
de stoelen te hoog heeft op-
gestapeld. De sensor van de 
lift registreert dat en de lift 
blokkeert. Zo’n 20 centime-
ter onder zijn bestemming 
komt Bob vast te zitten.
Volgende probleem: waar 
is de sleutel om de lift weer 

te deblokkeren? Dit heeft 
zich nog niet eerder voor-
gedaan. Het zoeken van de 
sleutel neemt enige tijd in 
beslag. Gelukkig heeft Bob 
geen last van claustrofobie, 
maar de directeur van het 
hospice voelt zich wel ge-
roepen om hem vanaf de 
zolder door de glazen lift-
deur moed in te praten.

Na een uur is de sleutel ge-
vonden en kan Bob worden 
bevrijd uit zijn netelige po-
sitie. Nu eerst naar de twee-
de verdieping om de stapel 
stoelen lager te maken en 
dan weer terug naar zolder. 
In plaats van twee worden 
het nu drie ritjes.

“Wat ging er door je heen?”, 
vraagt de directeur na af-
loop aan Bob als een sport-

verslaggever. Bob reageert 
stoïcijns. En kent zijn pop-
klassiekers. Met een knip-
oog en gevoel voor drama 
zegt hij: “Ik heb altijd ver-
trouwen gehad in de goede 
afloop. What goes up, must 
come down.”

 � Erik van Zadelhof. 
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