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Mevrouw V. ging vroeger
vaak naar het casino met
haar kinderen. Ze vertelt
dat ze dan nooit meer dan
40 euro meenam: „Zo’n
bedrag geef je ook makke-
lijk uit als je op een terras
zit. En je kunt ook niet in
de verleiding komen om
meer uit te geven dan goed
voor je is. Soms won ik iets
en als ik verloor, dan was
het tenminste nooit meer
dan wat ik in mijn porte-
monnee had zitten.” 
Nu ze in het hospice ligt,
blikt ze terug op die gezel-
lige middagen en verzucht
dat ze zo graag nog eens
een keer terug zou willen
naar het casino. Nou, dat
kan worden geregeld.
Kinderen en kleinkinderen
zetten haar in een rolstoel
en nemen haar op een
zondagmiddag naar Am-
sterdam. Daar aangekomen
bij de receptie schiet ze
gelijk vol en vertelt de
baliemedewerker dat dit
haar laatste keer zal zijn.
De baliemedewerker gaat
naar haar manager die haar
verwelkomt en haar een
fluwelen zakje met fiches
overhandigt om mee te
spelen.
En daar gaat het spul. Eerst
blijven de kleinkinderen

nog even bij de machines
hangen, maar dat bevalt
mevrouw V. niet want die
machines vindt ze ordinair.
Vervolgens gaat het naar de
black jack tafels. Mevrouw
B. kan goed tellen, weet
welke kaarten uit het spel
zijn en wanneer ze moet
stoppen. Tenslotte is de
roulette aan de beurt. Dat
vindt zij toch het mooiste.
Aan het eind van de mid-
dag staat zij 100 euro in de
plus.
Als zij, op weg naar de
uitgang, de fiches wil in-
wisselen, loopt zij de mana-
ger weer tegen het lijf, die
haar en haar familie een
diner aanbiedt. Mevrouw V.
is ingenomen en vereerd
met het aanbod, maar wei-
gert resoluut: „Dat kan niet,
want ze hebben ’thuis’ - ze
bedoelt het hospice - vis
voor me gebakken van-
avond.”
Na haar overlijden worden
er grote dozen bezorgd bij
het hospice met een briefje
waarop staat dat voor de
casinowinst een goede
bestemming is gevonden.
In de dozen zitten taarten
voor de medewerkers,
voorzien van marsepeinen
harten, ruiten, schoppen en
klavers. 

YYYHOSPICE KAJAN

Rien ne va
plus

Erik van Zadelhof is één
van de vele vrijwilligers
binnen Hospice Kajan in
Hilversum. Maandelijks
verschijnt in de Gooi en
Eembode de rubriek ’Het
Laatste Stuk’ een geano-
nimiseerd verhaal uit de
praktijk.

ANKEVEENhFeest in De Drie Dorpen in Ankeveen. Daar kreeg
Dick Jonkers, uit handen van loco-burgemeester Liesbeth Boer-
sen van Blaricum, afgelopen week een koninklijke onderschei-
ding. De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het 50-
jarig bestaan van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.

Jonkers is benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau, om-
dat hij een betekenisvolle bijdrage heeft geleverd aan natuuron-
derzoek, natuurbeheer en de vogel- en natuurbescherming in
Nederland.
Foto: Studio Kastermans

Lintje voor bijdrage aan natuurbescherming

daar niet mee wegkomt.” De
officier van justitie is er zeker
van dat de verdachte op de
hoogte was van de hennep-
kwekerij aan de Korte Noor-
derweg in Hilversum, dat hij
er geld aan verdiende en dat
hij dus gezien moet worden
als medepleger.
De Almeerder zei vrijdag dat
hij op een gegeven moment
doorkreeg dat Mo zich met
duistere zaken bezighield.
Probleem alleen was dat Mo
geen tegenspraak duldde. Hij
werd dan boos en begon te
dreigen. „Ik ben fout geweest
en verdien daarvoor straf.
Maar ik wist niet van de kwe-
kerij en heb nooit geld gekre-
gen”, aldus de verdachte.
Politie en justitie hebben de
identiteit van Mo proberen te
achterhalen. Dat is niet gelukt.
Wie Mo is en of hij bestaat is
tot op heden onduidelijk.
Over twee weken doet de
rechtbank uitspraak.
Anke Sprakel

Daarnaast eiste de officier van
justitie tegen de Almeerder
een ontnemingsvordering van
800.000 euro. De hennepkwe-
kerij met in totaal 517 hennep-
planten werd op 28 mei opge-
rold. De kwekerij zat er toen
net een jaar.
Energiemaatschappij Liander
kwam de kwekerij op het
spoor toen zij in mei 2015 op
de Hoge Larenseweg netwerk-
metingen verrichtte. Zij be-
merkte dat er in het bewuste
bedrijfspand enorme hoeveel-
heden energie werden ver-
bruikt. De ingeschakelde
politie stuurde een helikopter

de lucht in met een warmte-
beeldcamera. Ook de camera
registreerde een verhoogde
warmteconcentratie ten op-
zicht van de omliggende
panden. De politie besloot het
pand binnen te gaan en trof
een professionele hennepkwe-
kerij aan met meer dan 500
planten. Onder meer op grond
van de mate van de vervuiling
van de kwekerij en de aanwe-
zigheid van het hennepafval
concludeerde de politie dat er
in totaal vijftien hennepoog-
sten waren geweest. Goed
voor 800.000 euro.
Tijdens de inhoudelijke be-
handeling van zijn rechtszaak
bij de rechtbank Lelystad
probeert de Almeerder de
rechters te overtuigen dat hij
geen weet had van de hennep-
kwekerij. Hij had het pand
gehuurd voor een kennis bij
wie hij in 2009 een lening van
20.000 euro was aangegaan.
„Ik huurde het pand om mijn
schuld te kunnen inlossen.

Van de opbrengst van de
hennep heb ik nooit één cent
gezien.” De oud-taxichauffeur
verhaalt over een klant, een
zekere Mo, bij wie hij geld
leende om onder meer een
auto te kunnen kopen. In ruil
voor de lening moest de Al-
meerder een bedrijfsruimte
huren en zich bij de Kamer
van Koophandel inschrijven
als handelaar in kleding. 
In 2010 moest hij van Mo een
bedrijfspand huren in Almere.
Kort nadat het pand in gebruik
was, viel de politie binnen en
rolde een hennepplantage op.
De Almeerder die van niets
wist, moest voorkomen en
werd veroordeeld tot mede-
plichtigheid. Twee jaar later
gebeurde hetzelfde met een
bedrijfspand in Cruquius en
opnieuw werd de Almeerder
slechts veroordeeld voor
medeplichtigheid.
„De rechtbank heeft twee keer
geloofd dat u katvanger was,
deze derde keer hoop ik dat u

Verdachte: ’Van de opbrengst van de hennep heb ik nooit één cent gezien.’

HILVERSUMhTegen een
70-jarige man die verant-
woordelijk wordt gehouden
voor de hennepkwekerij in
een bedrijfspand aan de
Korte Noorderweg in Hilver-
sum is zeven maanden
celstraf geëist, waarvan
twee maanden voorwaarde-
lijk.

Cel en boete geëist
voor hennepkwekerij

Organisator De Lions Club
Loosdrecht spreekt van ’ge-
weldig resultaat’. 
In totaal 114 bridgepareren
trokken zaterdag van kroeg
naar kroeg om hun tegenstan-
ders te verslaan. Restaurants
Heineke, In de Watertuin,
Porto en Anderz, Princess

Hotel, Rosa’s Cantina en de
sociëteit van de KWVL boden
hun etablissement aan voor dit
jaarlijks terugkerende evene-
ment.
Met ondersteuning van de
bridgeclub Breukelen zorgden
de leden van de Lions Club
Loosdrecht - in Loosdrecht
altijd dames - dat de deelne-
mers aan dit toernooi een
sportieve en gezellige dag
beleefden.
Tijdens de feestelijke afslui-
ting in de sociëteit van de
Koninklijke Watersport Veree-
niging werd de opbrengst
bekend gemaakt. 

’Geweldig resultaat’
Bridge aan de Dijk
LOOSDRECHThDe achtste
editie van de ’Bridge aan de
Dijk’ kroegentocht, afgelo-
pen zaterdag in Loosdrecht,
heeft maar liefst 6.500 euro
opgeleverd. De opbrengst
gaat naar de Stichting Het
Vergeten Kind. 

114 bridgeparen namen het tegen elkaar op. Foto: Gerja van Aerle

zenden. 
Daarbij is werkelijk alles
toegestaan, als het maar crea-
tief is. Leerlingen en leer-
krachten kunnen de inzendin-
gen van hun klas tot 17 febru-
ari insturen. De meest origine-
le inzending wint vrijkaartjes
voor de hele klas.

Benieuwd? Pinokkio is vanaf
19 februari tot eind maart zes
zondagmiddagen te zien in
Theater Santbergen aan de
Noorderweg in Hilversum. De
toegangsprijs is 7 euro. Voor
meer informatie en kaarten,
kijk op via www.theatergroep-
fusie.nl.

Via de speciale wedstrijdweb-
site www.pinokkiohilver-
sum.nl is een gezongen en een
instrumentale versie van het
lied Als je liegt dan groeit je
neus te downloaden en wor-
den alle kinderen en meesters
en juffen uitgedaagd een zo
leuk mogelijk filmpje in te

Basisscholen maken met maken van clip kans op gratis kaarten

HILVERSUMhMet een ludie-
ke actie rond de voorstel-
ling Pinokkio probeert
Theatergroep Fusie kinde-
ren naar Theater Sandber-
gen te lokken. Basisschool-
klassen worden opgeroe-
pen een videoclip te maken
bij een van de liedjes. 

Ludieke actie rond Pinokkio


