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Mamacafé Goeree-Overflakkee 
dankzij vier enthousiaste vrouwen
Dirksland - Een Mamacafé is een 
plaats waar moeders elkaar 
ontmoeten voor een gezellig 
gesprek, het delen van zorgen en 
zich door deskundigen laten 
informeren over onderwerpen 
waar zij als moeders mee te maken 
hebben. Op ons eiland begint 
Mamacafé Goeree-Overflakkee op 
woensdag 1 juli van 9.30 tot 11.30 
uur bij fysiotherapie van den Berg 
aan de Vroonweg 10 in Dirksland. 
Het thema dat die ochtend 
besproken gaat worden is ‘vakan-
tie’. De kinderen die er bij mogen 
zijn, gaan onder begeleiding van 
Kibego ‘selfies’ maken.

Door Nick Ehbel

Mamacafé Goeree-Overflakkee is 

een initiatief van vier bevlogen 

vrouwen die door hun werk veel 

met moeders in contact komen. 

Katelijne van den Berg is moeder 

van twee dochters en praktijkeige-

naar van Fysiotherapie van den 

Berg in Dirksland. Inge Hubregtse 

werkt als Unitmanager bij kinderop-

vang Kibego en heeft twee zonen. 

Antje Collignon - Wagner is 

moeder van twee zonen en 

werkzaam als fysiotherapeut. 

Nanda Scherpenisse - Cornelissen 

is verloskundige en praktijkhoudster 

van verloskundigenpraktijk ‘Een 

nieuw begin’ te Sommelsdijk.

(Vervolg op pagina 4)

Katelijne van den Berg, Inge Hubregtse, Antje Collignon en Nanda Scherpenisse hebben er zin in!
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‘De Kuif’ op Hoge Bi naar Leeuwarden 
tijdens ‘Pim Kiderlen Memorial Ride’

Simon Groen 

rijdt in drie 

dagen van 

Rotterdam 

naar 

Leeuwarden.

Middelharnis - Simon Groen (De 
Kuif) fietst begin juli op een Hoge 
Bi van Rotterdam naar Leeuwar-
den. De tocht is een eerbetoon aan 
Emile ‘Pim’ Kiderlen, de eerste 
wielerheld van Nederland, die op 
een hoge Bi in één keer die afstand 
van 333 km fietste. 

De Kuif neemt er wat meer tijd 

voor. Rond de Tourstart fiets hij via 

Utrecht in drie dagen naar Leeu-

warden. De Pim Kiderlen Memorial 

Ride begint op 2 juli, de dag van de 

ploegenprestatie voor de Tour de 

France met de etappe Rotterdam-

Utrecht. De Kuif is al volop in 

training en zo nu en dan te zien in 

de straten van Middelharnis.


