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 Lichte tot matige vorst, het weekeinde iets minder koud
    Een uitloper van het Azorenhoog breidt zich donder-
dag naar het Noordzeegebied uit. We blijven dan nog 
in de koude lucht met lichte tot matige vorst. Tijdens het 
weekeinde schuift een actieve depressie het Noordzee-
gebied binnen met wisselvallig weer. Door aanvoer van 
iets minder koude lucht gaat het waarschijnlijk om een 
mix van regen met winterse neerslag.

    Vrijdag + het weekeinde
    In de nacht naar vrijdag vriest het matig, tot circa -8 gra-
den. Overdag is het eerst droog met nu en dan zon. Later 
op de dag is een winterse bui mogelijk. Bij een zwakke 
tot matige wind tussen noord en noordoost ligt het maxi-
mum rond het vriespunt. Zaterdag is het bewolkt met 
kans op regen en later weer (natte) sneeuw. Zondag is 
een bui mogelijk. In de nachten vriest het licht. Overdag 
stijgend tot omstreeks +3 graden. De zuidwestenwind is 
matig van kracht.

    Trend na het weekeinde
    De verwachting is onzeker, maar de kans lijkt het grootst 
dat we een week krijgen met winters kwakkelweer met 
‘s nachts lichte vorst en overdag lichte dooi. Later in de 
week kan het iets kouder worden. Het is wisselvallig met 
soms regen of winterse neerslag en nu en dan zon.

    Weetje
    Het vriest licht als de temperatuur tussen 0 en -5 graden 
ligt. Een temperatuur tussen -5 en -10 graden is matige 
vorst. Een temperatuur onder de -10 graden is strenge 
vorst. De laagste temperatuur in Nederland gemeten is 
-27.4 graden in de nacht van 27 januari 1942. In deze 
eeuw was de landelijk laagst gemeten januaritempera-
tuur -20.8 graden op 6 januari 2009.   

 Pleidooi voor invoering van 
helmplicht voor snorfietsers
    HILVERSUM Er moet een 
landelijke helmplicht ko-
men voor snorfietsers. 
Dat schrijven zeventien 
gemeenten, waaronder 
Hilversum en ook Amster-
dam, Rotterdam en Den 
Haag, in een brief aan de 
Tweede Kamer. Aanlei-
ding is de brandbrief van 
eind vorig jaar waarin 
medisch deskundigen al 
pleitten voor invoering 
van die helmplicht.

    De snorfiets zorgt volgens 
artsen jaarlijks voor tiental-
len doden en veel (hersen)-
letsel. Op initiatief van de 
Haagse wethouder Mobili-
teit, Robert van Asten, is 
een brief opgesteld aan de 
Tweede Kamer waarin staat 
dat diverse gemeenten de 
oproep van medici voor 
een landelijke helmplicht 
ondersteunen. “Wij her-
kennen de door de artsen 
geschetste problematiek”, 

aldus de zeventien gemeen-
ten in de brief. “De snorfiets 
is een van de onveiligste 
manieren om je in de stad 
te verplaatsen. Terwijl het 
aandeel van de snorfiets in 
de totale mobiliteit laag is, 
is het aandeel van de snor-
fiets in het aantal verkeers-
gewonden substantieel.”

    Namens Hilversum heeft 
verkeerswethouder Annette 
Wolthers de brief onderte-
kend. De ondertekenaars 
zien overigens geen aan-
leiding om een helmplicht 
voor (elektrische) fietsen in 
te stellen. De gemiddelde 
snelheid van de snorfiets 
ligt volgens hen hoger dan 
die van de (elektrische fiets). 
“Uit cijfers uit Den Haag en 
Amsterdam blijkt dat de ge-
middelde snelheid van de
snorfiets rond de 33 km/uur 
ligt, dus boven de wettelijke 
maximumsnelheid van 25 
km/uur.”   

 �  Het nieuwe onderkomen.    F!"!: RAV G!!#   
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 Nieuwe ambulancepost open
    HILVERSUM De nieuwe 
ambulancepost en hoofd-
kantoor van de Regionale 
Ambulancevoorziening op 
het terrein van Tergooi in 
Hilversum is deze week in 
gebruik genomen.

    De nieuwe ambulancepost 
ligt vlak bij de oude post, 
die plaats moet maken 
voor de nieuwbouw van 
het ziekenhuis. Het nieuwe 
gebouw, ontworpen door ar-
chitectenbureau Wiegerin-
ck, is een stuk ruimer dan 

de oude post.
Het pand bestaat uit twee 
bouwlagen en biedt plaats 
aan 45 medewerkers en 
acht ambulances. Op de 
eerste verdieping is onder 
meer het kantoorgedeelte 
met vergaderruimte en in-
structielokaal, op de begane 
grond bevindt zich de ambu-
lancepost met kleedruimte, 
garage met wasplaats en 
een verblijfruimte voor de 
ambulancemedewerkers.
De feestelijke opening vindt 
op een later moment plaats.   

 Arrangement nepnieuws
    HILVERSUM Hoe gekleurd 
zijn de berichten die je 
leest of de beelden die je 
ziet? Hoe gaan de medi-
amakers te werk? Beeld 
en Geluid en SeniorWeb 
hebben nu de handen in-
eengeslagen om de media-
wijsheid van ouderen te 
stimuleren.

    Met een speciaal arrange-
ment, waarbij senioren met 
elkaar in gesprek gaan over 
hun mediawijsheid, krijgen 
zij een handvat om kritisch 
en doelmatig met media 
om te gaan. Het is immers 

belangrijk, vinden de twee 
organisaties, dat iedereen 
verantwoord en mediawijs 
in de samenleving staat en 
zich bewust is van desinfor-
matie en nepnieuws.

    Het arrangement wordt tot 
en met oktober 2019 maan-
delijks aangeboden. Geïnte-
resseerde ouderen kunnen 
zich opgeven via www.beel-
dengeluid.nl/bezoek/agen-
da/wijs -met-media-voor -
plussers. Deelname voor 
SeniorWeb-leden bedraagt 
10 euro, niet-leden betalen 
14,50 euro.   

 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: ‘Haar eigen dood’.

    Verpleegkundige Sonja, die 
vrijwel vanaf de start in 
2001 in het hospice heeft 
gewerkt, gaat met pensioen. 
Dat levert de vraag op hoe 
zij afscheid wil nemen. De 
bescheiden Sonja voelt niets 
voor een feestje waarbij zij 
met speeches in het zon-
netje wordt gezet. In plaats 
daarvan heeft zij een origi-
neel idee. Zij stelt voor om 
samen met haar collega’s 
het ‘sterfspel’ te spelen.
Dit sterfspel bestaat uit 
een aantal kaartjes met 

afbeeldingen die beogen 
inspiratie te geven voor 
een gesprek over de eigen 
angsten, wensen en ideeën 
van de spelers. Ook al is het 
voor de verpleegkundigen 
nog lang niet zover en ook 
al is in een hospice de dood 
steeds dichtbij, praten over 
hun eigen dood is voor hen 
toch geen dagelijkse kost.

    Nu alle deelnemers aan het 
spel nog gezond zijn, blijkt 
dat het met hun angsten 
voorlopig meevalt. Het zijn 
universele angsten als zorg 
over de achterblijvers of af-
takeling. Maar omdat deze 
geharnaste verpleegkundi-
gen wel wekelijks aan het 
sterfbed van iemand staan, 
weten zij dat er veel midde-
len zijn om lijden te beper-
ken.
En verder blijft het natuur-
lijk opvallend dat bewoners 

die hun einde accepteren 
het doorgaans makkelijker 
hebben dan zij die in het 
zicht van de dood nog strij-
den. Als de spelers komen 
te spreken over hun ideeën 
over de dood, ontrolt zich 
een breed palet aan opvat-
tingen, variërend van athe-
istische overtuigingen aan 
de ene kant van het spec-
trum tot christelijke of zelfs 
boeddhistische ideeën aan 
de andere kant. Eigenlijk 
is het aantal ideeën over 
een leven na de dood net zo 
groot als het aantal spelers. 
Daarbij lijkt een meerder-
heid zich te kunnen vinden 
in het ‘ietsisme’, het idee - 
hoe vaag ook - dat er toch in 
elk geval ‘iets’ moet zijn.
In de bijna twintig jaar dat 
Sonja hier heeft gewerkt 
heeft zij goed kunnen zien 
dat de traditionele manier 
van afscheid nemen sterk is 

gewijzigd. Natuurlijk, koffie 
en cake worden nog steeds 
gepresenteerd in cremato-
ria en op begraafplaatsen, 
maar daarnaast zijn er tallo-
ze nieuwe trends gekomen: 
van kinderen die de kist van 
hun moeder of vader be-
schilderen of beplakken tot 
de Surinaamse uitvaartdra-
gers die dansend, de kist ge-
vaarlijk balancerend op hun 
schouders, van het afscheid 
bijna een feest maken.

    Na twee uur is het spel ge-
speeld. Sonja heeft met het 
spelen van het sterfspel met 
haar collega’s het afscheid 
gekregen dat zij zich wens-
te. Zo is zij erin geslaagd om 
met haar collega’s een ander 
niveau van verdieping te 
betreden dan de dagelijkse 
zorgvragen, omdat het nu 
eens niet over de bewoners  
maar over henzelf gaat. In 

plaats van te worden toege-
sproken is zij het nu zelf die 
opstaat en het woord neemt. 
Zij zegt: ‘Ik vond het zo fijn 
om dit sterfspel met jullie te 

spelen. Als het opeens over 
je eigen dood gaat, heb je 
met elkaar toch een ander 
gesprek dan als je er als pro-
fessional naar kijkt.’  

 �  Erik van Zadelhof. Foto Bob Awick   
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