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Maurice zwemt monsterafstand
Hagenaar Maurice van
den Berge (44) is op
dit moment - als alles
goed gaat- Het Kanaal
overgezwommen. “Ik
ga de overkant zeker
halen”, vertelde hij vlak
voor vertrek naar Dover.
Afgelopen vrijdag kreeg
hij te horen dat hij niet
vandaag, maar op dinsdag
al de 34-kilometerslange
zwemtocht kon maken.

Volg het actuele nieuws rondom de Kanaaloversteek van Maurice van den Berge op www.deposthoorn.nl of check pushthelimit.nl.
Foto: PR

na 10.000 euro opgehaald.
Boegbeeld van de stichting,
Olivia (6), heeft om die reden al eens een zware training van Maurice op het IJsselmeer meegemaakt. “Dat
was heel pittig. Windkracht

6 en een flinke stroming.
Toch geeft het ook wel een
adrenalinestoot. Daarvoor
zwem je ook in open water.” Van den Berge hoopt de
zwemtocht in 9, 10 of 11 uur
te hebben afgelegd, het liefst

met een fijne zeewatertemperatuur. “17 Graden zou
mooi zijn. Een graad meer
maakt al een groot verschil.
Vanaf 16 graden is het pas
te harden in het water.” De
Hagenaar draagt een lange

zwembroek tijdens zijn
zwemtocht. “Dat scheelt
toch met de kwallenbeten.
Én ik smeer me in met schapenwolvet tegen schuren en
de kou. Wie weet, helpt het
ook tegen kwallen.”

Geen winterstrandtenten

HENK BRES

De Canal Parade, de heer
Poetin en de pedo’s
Van de week toen de telefoon rinkelde kreeg
ik het gevoel dat ik nou toch echt wel bij
de ouwe stempel hoorde, want ik werd gebeld door MAX TV Wijzer om te vragen of
ik in een programma wilde zitten samen
met Marcel van Dam om terug te blikken
op ‘Het Lagerhuis’ wat ik dertien jaar geleden heb gedaan. Natuurlijk zei ik ja en ging
ik weer ouderwets naar de Rode Hoed toe
in 020 waar de opnames plaatsvonden. Die
zijn heel erg leuk geworden, en het eind
resultaat is volgende maand te zien bij omroep MAX. Ja, en nu we het dan toch over
onze hoofdstad hebben wil ik toch effe mijn
mening kwijt over die tocht met boten door
de Amsterdamse grachten met mannen en
vrouwen in het roze verkleed genaamd de
‘Canal Parade’. Ik vind het allemaal fantastisch en mooi dat het allemaal kan hier in
Nederland, en terecht ook want de homo’s
in Nederland kunnen trouwen en kinderen

adopteren en opvoeden. Waar ik dan geen
ene moer van begrijp is dat er Nederlandse
politici zijn die een boodschap willen uitdragen, zoals minister Dijselbloem (PvdA).
Leuk hoor dat hij in zijn vrije tijd meevaart,
maar mot hij dan tijdens zo’n optocht zo nodig een T-shirt aan doen met de tekst ‘Gay
Pride For Russia’? Dus met andere woorden:
Poetin doe er ‘s wat aan want daar bij jou
in Rusland loopt het niet zo lekker met de
homorechten. Ik zie al dat de heer Poetin
ook ergens door de grachten vaart met een
T-shirt aan met daarop de woorden ‘Maak
wet in NL om pedo’s aan te pakken’. Nou dat
zie ik toch echt niet gebeuren hoor. Maar ja
het zal wel weer aan mij leggen, en ik ga er
alles aan doen om te zorgen dat die wet er
komt. Ook heb ik ondanks het verlies van
ons cluppie ADO (2-3) genoten van de wedstrijd tegen PSV, en dat beloofd best goeie
resultaten voor het aankomende seizoen!

Kunstenaars ‘pimpen’ slooppanden
DEN HAAG - De slooppanden

in onder andere de Abraham van Beyerenstraat en
de Mijtensstraat in de Schilderswijk worden opgefleurd
met vrolijke kunstwerken.
Marc Kersten en twee andere straatartiesten van
Straatexpo hebben jonge
kunstenaars gezocht om
hen te helpen met het versieren van de slooppanden.
“Op zaterdag 10 augustus
gaan we weer verder met
schilderen. We maken geen
letters, maar bijvoorbeeld
leuke poppetjes. Zelf heb ik
een portret van Vincent van
Gogh gemaakt (foto). Zijn
oor ligt op de vensterbank”,
lacht Marc. “Ik vind het ook
wel leuk om een knipoog te

Subsidiepot
bijna leeg
DEN HAAG - Inwoners van

Door Tanja Verkaik

Van den Berge is al maanden in training voor de
zwemtocht van Dover naar
Calais, de drukste vaarroute
ter wereld. Tussen 7 en 14
augustus zou het gaan gebeuren, maar door de gunstige weersomstandigheden
kreeg Van den Berge vrijdag
al een telefoontje dat het wel
eens maandag of dinsdag
kon worden. “Mijn ‘piloot’,
ofwel schipper, bepaalt
wanneer de beste omstandigheden zijn om de oversteek te maken”, vertelt de
Hagenaar voorafgaand aan
zijn vertrek. “Ik kan niet
wachten, heb er zo naartoe
geleefd. Vanaf nu is het pas
echt spannend.” Van den
Berge zwemt voor Spieren
voor Spieren en heeft al bij-

KORT NIEUWS

DEN HAAG - Strandtenthouders moeten aan het eind
van de zomer toch gewoon
hun strandpaviljoen afbreken. Uit onderzoek van de
gemeente blijkt dat de kans
op overstroming tijdens eht
stormseizoen groter is dan
werd gedacht. Berekend
was dat de paviljoens op een
hoogte van 4,5 meter boven
NAP konden worden aangelegd. Uit nieuw onderzoek
blijkt nu dat dit misschien
te laag is. Eén keer in de
vijf jaar bestaat de kans dat
het water hoger komt. Voor
de strandtenthouders is dit
nieuws een grote teleurstelling. “Eigenlijk komt dit
niet als een verrassing”, zegt
Heino Walbroek van de Vereniging van Strandexploitanten tegen Omroep West.
“Wij roepen dat al jaren. Ik
ben bang dat dit een enorme
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Deze muren zijn al af, maar ook in het najaar zijn de kunstenaars
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bezig met de rest. Midden Marc Kersten

maken naar de Schilderswijk.” Doel van het project
is om verpaupering van
de wijk tegen te gaan. De

panden van Haag Wonen
worden in 2014 gesloopt.
“Misschien dat we de platen
daarna veilen”, oppert hij.

kostenpost wordt voor de
standtenthouders omdat de
strandtenten nu hoger moeten komen te liggen.” Ook gemeenteraadslid Richard de
Mos (Groep de Mos) is verbaasd over het onderzoeksresultaat. De Mos: “Dat Norder nu doet alsof de kans op
overstromingen bij strandtenten uit nieuw onderzoek
is toegenomen, heeft mij ten
zeerste verbaasd, aangezien
ik in december een motie
heb ingediend die hiervoor
waarschuwde.” Hij stelde
toen voor de vloerbouwhoogte naar 6 meter NAP te
brengen. “‘Ik snap niet dat
mijn motie in december niet
is aangenomen, zodat ondernemers minder financiele risico’s hadden gelopen.”
Walbroek: “Jammer, want
Scheveningen heeft het zo
ontzettend nodig.”
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Den Haag weten steeds
beter de weg te vinden
naar
bewonerssubsidie
voor eenmalige activiteiten in hun wijk. In het eerste half jaar van 2013 hebben zij bijna 70 procent
van het subsidiebudget
voor bewonersactiviteiten
gebruikt. In totaal is hiervoor acht miljoen euro
beschikbaar. Iemand die
een idee had voor de eigen buurt verdwaalde tot
voor kort in allerlei subsidieregelingen. Nu is dat
duidelijk geregeld: voor
activiteiten in de eigen
wijk kunnen bewoners bij
het eigen stadsdeelkantoor terecht. Daardoor is
subsidie beter bereikbaar.
Het effect van die maatregel wordt nu zichtbaar.
Hagenaars die nog plannen hebben voor hun directe leefomgeving kunnen de komende maanden
nog aanspraak maken op
de resterende 2,5 miljoen
euro voor activiteiten,
evenementen of andere
eenmalige projecten.

Dit weekend:
Indian Beach
Fest 140
DEN HAAG - Aankomend

weekend, 9,10 en 11 augustus, wordt het Indian
Beach Fest 140 gehouden
in Scheveningen. Indian Beach Fest 140 herdenkt 140 jaar migratie
van de Indiase diaspora.
Met een gedenkceremonie, film, muziektheater,
strandsporten,
cabaret,
een bazar met de lekkerste hapjes, exposities en
strandfeesten met de beste Asian Fusion DJ’s en
DE absolute topbands in
het The Hague Beach Stadium. Vrijdag van 17.00
tot 0.00 uur, zaterdag 10
augustus van 10.00 - 1.00
uur en zondag 11 augustus van 10.00 - 0.00 uur.

Prostituees
vragen om een
eerlijke prijs
DEN HAAG - Spot 46, een
initiatief van de Gemeente
Den Haag en de Stichting
Hulp en Opvang Prostituees (SHOP), komt met een
raamsticker voor prostituees om dumpprijzen tegen
te gaan. Spot 46 speelt
hiermee in op de behoefte
van prostituees die veilig
willen werken tegen een
eerlijke prijs. Op deze
raamsticker staat de minimale prijs van 25 of 50
euro en ‘safe sex only’.
Spot 46 wil hiermee voorkomen dat er wordt onderhandeld over prijzen van
10 euro.
Spot 46 is Den Haag en
heeft als doel de positie
van prostituees te verbeteren. Spot 46 biedt sekswerkers in de regio Haaglanden gratis informatie
en advies over (gezond)
werken in de seksuele
dienstverlening.

