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 Overgang naar licht wisselvallig en kouder weer
    De oktoberzomer is nu definitief voorbij. Van een bo-
vennormale temperatuur evolueert het naar een tem-
peratuur onder de normale waarde. Een Atlantisch ho-
gedrukgebied trekt zich terug. Er komt ruimte voor een 
lagedrukgebied (een markante hoogtetrog) die over onze 
omgeving ver naar het zuiden uitzakt. Koude lucht begint 
dan ver zuidwaarts te stromen.

    Vrijdag + het weekeinde
    Vrijdag passeert in de loop van de dag een koufront met 
enige tijd regen. Bij een stevige westenwind wordt het 
11 graden. Zaterdag waait een matige noordenwind, zon-
dag ruimend naar noordoost. De zon krijgt meer ruimte, 
maar er kan een enkele bui vallen. Het is koud. In de nacht 
daalt het kwik naar rond 3 graden met kans op vorst aan 
de grond. Overdag wordt het circa 9 graden. Het langja-
rig gemiddelde (normaal) voor eind oktober bedraagt 14 
graden.

    Trend na het weekeinde
    Het gebied van lage luchtdruk schuift westwaarts. De stro-
ming wordt zuidelijk, waarbij het maandag en dinsdag re-
genachtig kan zijn met een kleine kans op natte sneeuw. 
Het is koud bij circa 7 graden in de middag. Nadien blijft 
het wisselvallig, maar het wordt iets minder koud.

    Weetje
    Het warmtegetal is de graadmeter van de warmteproduc-
tie over een jaar. Het warmtegetal wordt berekend uit 
de dagelijks gemiddelde etmaaltemperatuur. De meer-
waarde van alle dagen met een gemiddelde boven 18.0 
graden wordt van april tot en met oktober opgeteld. Het 
jaar 2018 staat met 196.0 punten op de tweede plaats na 
het jaar 2006 met 201.3 punten.   

 Weer griezelen tijdens 

    HILVERSUM Het ‘trick or 
treat’ klinkt woensdag 31 
oktober op de Gijsbrecht 
van Amstelstraat, dat 
omgedoopt wordt in De 
Griezelbrecht. Onderne-
mers zorgen er opnieuw 
voor dat de winkelstraat 
de meest griezelige is van 
Hilversum tijdens de vie-
ring van Halloween.

    Halloween, een fenomeen 
uit de Verenigde Staten, 
staat steeds vaker op de 
agenda hier. Kinderen gaan 
verkleed als bijvoorbeeld 
zombie, skelet of heks en 
gaan langs de deuren om 
snoep op te halen.

    Dat kan woensdag weer op 
de winkelstraat in Hilver-
sum-Zuid. Voorgaande edi-
ties van De Griezelbrecht 
waren een succes. “Hon-
derden kinderen maakten 
er een lekker eng feest van 
tijdens Halloween op de 

Gijsbrecht”, luidt de mede-
deling van de Stichting On-
dernemersfonds Gijsbrecht.
Aan deze editie doen meer 
dan dertig winkeliers mee. 
Tussen 18.00 en 19.00 uur 
kunnen de (verklede) kin-
deren langskomen. Deelne-
mende ondernemers zijn te 
herkennen aan hun ‘grieze-
lige’ versiering. Tevens doen 
diverse winkeliers uit het 
winkelgebied - ook de Hil-
vertsweg - iets extra’s.

    Halloween op de Griezel-
brecht blijkt voor scholen 
en ouders het startpunt te 
zijn om met de kinderen 
langs de deuren te gaan. 
Ze leggen de snoepbodem 
op de winkelstraat en gaan 
dan verder. De stichting 
meldt dat de International 
Primary School en de Inter-
national School Hilversum 
de Gijsbrecht als eerste op-
nemen in hun route door 
Zuid.

 �  Charkov Staats Ballet Theater.       
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    HILVERSUM Voor het 
eerst sinds de hernieuwde 
opening van Theater Gooi-
land wordt de orkestbak 
in gebruik genomen voor 
een voorstelling. En wel 
voor sprookjesballet ‘De 
Notenkraker’, uitgevoerd 
door het Charkov City 
Opera & Ballet op dinsdag 
11 december.

    De combinatie van muziek 
van Tsjaikovski, live uit-

gevoerd door een orkest, 
danspartijen en het sprook-
jesachtige decor maakt het 
een magische kerstvoorstel-
ling en gaat over het meisje 
Clara dat op kerstavond een 
notenkrakerpop krijgt die 
tot leven komt.

 �     Kaarten kosten 39,25 
(eerste rang) of 35,25 euro 
(tweede rang). Vooraf reser-
veren kan via
www.gooilandtheater.nl.

    HILVERSUM Wat te doen 
als je kind een driftbui 
heeft? Of niet luistert? Of 
andere kinderen slaat? 
Alle ouders van peuters 
komen voor dit soort vra-
gen te staan en zoeken 
naar oplossingen. Dat kun 
je alleen doen, maar ook 
samen met andere ouders.

    Hierbij biedt de cursus ‘Peu-
ter in zicht!’ mogelijk een 
steuntje in de rug. Deze cur-
sus voor ouders van peuters 
tussen 2 en 4 jaar bestaat 
uit vier bijeenkomsten van 
twee uur, waarin verschil-

lende thema’s centraal 
staan: Hoe verloopt de ont-
wikkeling? Hoe stimuleer 
je dit? En hoe kun je het ge-
drag van je kind sturen?

    De cursus start 31 oktober 
in Hilversum (Frederik van 
Eedenlaan 13b) en vindt 
plaats op vier opeenvol-
gende woensdagen tussen 
20.00 en 22.00 uur. Deel-
nemen kost 30 euro per 
ouder(paar).
Voor informatie en aanmel-
den, zie de website www.
jggv.nl (cursussen) of bel 
035-6926350.   

 Clementine   
 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 ‘Clementine’.

    Clementine is een dame 
wier kleding, haar en dictie 
beschaving verraden. Maar 
direct onder die buitenkant 
gaat iedere vergelijking 
met het Gooise stereotype 
mank, want Clementine is 
een aanpakster, die als zorg-
vrijwilligster haar manne-
tje staat. Haar betrokken-
heid met de bewoners is zo 
groot dat zij rustig terug-
komt voor iets waar zij in 
haar reguliere dienst niet 
aan toekomt.

Luisteren - iemand het ge-
voel geven dat hij of zij de 
enige is die er nu toe doet 
- is een van haar kernkwa-
liteiten. Met de bescheiden 
bewoonster van kamer 1 
ontstaat een gesprek over 
de naderende dood. Me-
vrouw Jansen, midden in 
het rouwproces over haar 
komende afscheid, probeert 
het midden te vinden tus-
sen zorg over de achterblij-
vers en haar eigen loslaten.

    Daarop vertelt Clementine 
over het intieme gesprek 
dat zij lang geleden tijdens 
een vakantie gehad heeft 
met haar eigen dochter Ve-
ronique. Op de vraag of Ve-
ronique goed voor zichzelf 
zou kunnen zorgen als Cle-
mentine er niet meer zou 
zijn, had zij toen volmondig 
ja geantwoord. Het is maar 

een kleine, persoonlijke 
ervaring, maar zij merkt 
dat de delicate afwisseling 
van praten en luisteren 
mevrouw Jansen toch goed 

doet.
Als zij wordt opgeroepen om 
op een volgende kamer acu-
te zorg te verlenen, vraagt 
zij of mevrouw Jansen nog 

ergens anders behoefte aan 
heeft. Dat heeft zij: graag 
zou zij geknipt worden.

    Dat is een kolfje naar de 
hand van Clementine. Zij 
zegt voor de volgende dag 
een privé-afspraak af en 
gaat thuis op zoek naar de 
professionele kappersset, 
die zij ooit heeft aange-
schaft. De volgende middag 
komt zij terug en gaat in de 
weer met de vlakke schaar, 
de verdunschaar en de tou-
peerkam. Niet dat zij als 
kapster is opgeleid, maar 
jarenlange ervaring heeft 
zij wel met het knippen 
van haar man en eigen kin-
deren - totdat die dat niet 
meer wilden.
Er ontstaat een knipsessie, 
waarvan - mede door de 
hoofdmassage - mevrouw 
Jansen met volle teugen ge-

niet. Als het klaar is, wor-
den de foto’s geappt naar de 
dochter van mevrouw Jan-
sen, die direct enthousiast 
reageert. Als zij de volgende 
keer dat zij weer op bezoek 
is in het hospice Clementine 
tegen het lijf loopt, compli-
menteert zij haar uitgebreid 
met de manier waarop zij 
haar moeder behandelt.

Daarbij doelt de dochter 
op de tijd die Clementine 
aan haar moeder besteedt 
en haar luistervaardigheid. 
Clementine, wat verlegen 
met het compliment, kan 
niet onmiddellijk bepalen of 
dat slaat op de gesprekken 
die zij heeft met mevrouw 
Jansen of op de recente 
knipbeurt. Haar antwoord 
dekt echter beide gevallen 
als zij zegt: “Ik geloof dat ik 
het in mijn vingers heb.”   

 �  Erik van Zadelhof.   
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