
WOUBRUGGE

Verkeershinderbij
Woubrugsebrug
Op de Kerkweg en de
Kruisweg (N446) in Wou-
brugge ondervindt het ver-
keer vandaag en morgen
hinder ter hooge van de
Woubrugsebrug. Tussen
09.00 en 16.30 uur is
slechts één rijbaan beschik-
baar. De provincie Zuid-
Holland zet verkeersregel-
aars in om het verkeer in
goede banen te leiden. Fiet-
sers en voetgangers kun-
nen de Woubrugsebrug op
de normale manier passe-
ren. Bij regen worden de
werkzaamheden uitgesteld.
Het werk behelst het op-
vullen van de voegovergan-
gen in het wegdek, omdat
deze geluidshinder bij om-
wonenden veroorzaken. VERHAA100

BILDERDAM

Speelplek klaar
voor gebruik
De speeltuin in het buurtschap
Bilderdam bij Leimuiden ziet er
binnenkort weer pico bello uit.
Op 30 augustus stelt burge-
meester Marina van der Velde
de vernieuwde speeltuin in ge-
bruik. De gemeente heeft 10.000
euro gestoken in een opknap-
beurt.
De beplanting is opgeknapt en
er is een speelhuisje geplaatst.
De inwoners van Bilderdam
maakten zelf het ontwerp voor
de speeltuin, vlochten een
windsingel, plaatsten twee doe-
len en maakten een hek. VERHAA100
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De schildersezel is een wonder van
vernuft. Alle onderdelen zijn zo licht
en minimaal mogelijk. Kerssema-
kers klapt, wat in eerste instantie op
een bomgordel lijkt, uit tot twee
‘holsters’: pvc-buizen met injectie-
spuiten vol acrylverf. Aan het eind
hiervan een pipetpuntje. ,,Oker, ul-
tramarijn, rood, citroengeel, wit, ge-
brande omber, zwart,’’ somt hij op.
,,Je hebt heel weinig nodig. Ik kan
er zowel lijnen als streken mee
maken.’’
Olieverf gebruikt hij ook. Die zit

op twee uitklapbare paletjes. Het
opgerolde doek heeft hij met stevig
tape op een houten plankje beves-
tigd. ,,Het lijkt houtje-touwtje, maar
het werkt.’’ Het schilderij ontstaat
beeld na beeld. ,,Het went snel om
zo te werken en het gaat bijna altijd
goed.’’

Leerschool
De 45-jarige kunstenaar, die ook na-
tuurkundige is, heeft vroeger wed-
strijden gekanood, dat scheelt. Om-
gekieperd is hij nooit, maar verder
was het een harde leerschool. ,,De
eerste keer drijf je af en alles wat
niet drijft, zinkt, dus dat raak je
kwijt.’’

Om op de juiste plek te blijven lig-
gen, steekt hij nu een korte peddel
tussen de waterplanten. De kost-
baarheden zitten in een waterdicht
plastic tonnetje.
Amsterdammer Kerssemakers

werkt voor het eerst in het Groene
Hart. ,,Ik was hier zelfs nog nooit ge-
weest. Schaam o schaam.’’ Het resul-
taat is binnenkort te zien in het
Reghthuys in Nieuwkoop, waar acht
doeken van 1,5 tot 4 meter lang en
30 centimeter hoog komen te han-
gen. Die van 4 meter bestrijken een
landschap van bijna 360 graden,
een slag in de rondte dus.
De basis voor dit project is Nym-

phaea Eiland, het paradijsje van wa-
terleliekweker Herman den Beer en
kunstenares Jeanne Johns. ,,Het zijn
zulke aardige mensen, dat zet de
toon op een goede manier.’’ Het is
ook hun kano die Kerssemakers ge-
bruikt. Het vaartuig komt met de
ezel in de expositieruimte te liggen,
om te laten zien hoe hij te werk
gaat.
Hij schildert bij voorkeur desolate

landschappen. ,,Maar het is leuk te
ontdekken dat idyllische plekken
ook mooi kunnen zijn en niet alleen
zoet.’’ Want idyllisch is het in de aan

de plassen gelegen achtertuin van
Johns en Den Beer.

Natuurkunde
Kerssemakers: ,,Mooier dan dit
wordt het niet.’’ Toch is hij de plas-
sen aardig rond geweest. ,,Ik heb
ook het Reghthuys met omgeving
geschilderd,’’ vertelt de kunstenaar.
Ook dat deed hij vanaf het water.
Hoewel Jacob Kerssemakers altijd

getekend heeft, studeerde hij eerst
natuurkunde en ging veel later pas
naar de Wackers Academie in Am-
sterdam. Nu is hij drie dagen in de
week onderzoekstechnicus aan de
universiteit in Delft en schildert hij
drie dagen. ,,De schoorsteen moet
roken, maar ik zou het werk ook
niet willen missen.’’
Panorama’s schildert hij dit jaar

voor het eerst vanuit de kano. ,,Ik

ben begonnen in de grachten van
Amsterdam.’’ Hij strekt zijn been en
wijst: ,,Het enige probleem is dat
mijn linkerbeen wel eens wil gaan
slapen.’’
Jacob Kerssemakers exposeert
samen met keramiste Anneke
Slappendel-Spek in ‘t Reghthuys in
Nieuwkoop, van 26 tot en met 31
augustus.
www.reghthuys-nieuwkoop.nl

Jacob Kerssemakers schildert Nieuwkoopse Plassen vanuit kano

AmsterdammerontdektGroeneHart
NOORDEN |Amsterdammer Jacob Kerssemakers schil-
dert de Nieuwkoopse Plassen vanuit de kano. De ezel
met canvasdoeken tot 4 meter op een rol knutselde
hij zelf. Hij past in een plastic tasje.
JANNY ESKES

Z Jacob Kerssemakers is op het water aan het werk in de kano. FOTO MARTIN SHARROTT

Slaapproblemen of altijd moe?
Het Instituut voor Slaapgeneeskunde Woerden is een
jonge en snelgroeiende organisatie welke zich heeft
gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van
slaap- en waakstoornissen. Denk hierbij aan mensen
met klachten over slapeloosheid, (ernstig) snurken of
vermoeidheidsklachten overdag. In het Instituut
werken kaakchirurgen, KNO-artsen, longartsen en
neurologen samen om u zo goed mogelijk te helpen.
Vanaf 2012 heeft het Instituut het ZKN-keurmerk
(Zelfstandige Klinieken Nederland). Dit keurmerk
wordt uitsluitend verleend aan organisaties welke de
hoogste kwaliteit leveren in de zorg. Dit betekent dat
u een zorgvuldige behandeling te wachten staat door
gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen.
Bovendien zijn voor onze behandelingen contracten
gesloten met alle zorgverzekeraars.

De meest bekende slaapgerelateerde aandoeningen
zijn snurken en OSAS. Dit staat voor “Obstructief
Slaap Apneu Syndroom”. Mensen met deze
aandoening hebben tijdens hun slaap een
ademstilstand van tenminste 10 seconden.
Als er meer dan 5 tot 15 apneus per uur optreden dan
spreekt men van OSAS.

Mensen met slaapproblemen kunnen klachten
ontwikkelen die lijken op een burn-out met extreme
vermoeidheid, lusteloosheid, weinig motivatie en het
ontbreken van energie.
Hartproblemen, hoge bloeddruk en diabetes kunnen

ontstaan door OSAS. Het is belangrijk om de klachten
te onderkennen en specialistische zorg in te roepen.
In Nederland lopen minimaal 250.000 mensen rond
met OSAS die nog niet onder behandeling zijn, omdat
zij niet weten dat zij deze aandoening hebben.
Als u zich in deze klachten herkent, bent u er wellicht
één van!

Wilt u meer weten over slaapgerelateerde
aandoeningen en de behandeling daarvan?
Meld u dan vandaag nog aan voor de volgende gratis
voorlichtingsbijeenkomst van het Instituut voor
Slaapgeneeskunde in Woerden.
Deze wordt gehouden op woensdag 3 september,
aanvang 19.30 uur, in de Grote Zaal van het Zuwe
Hofpoort ziekenhuis, Polanerbaan 2 te Woerden.
Aanmeldingen via 0348-462080 of stuur een e-mail
naar info@sivsg.nl.


