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‘Je longen kun je niet wassen’

KORT NIEUWS
Kunstenaar zoekt
40.000
handschoenen

DEN HAAG - “De ﬁjnstof
op je ramen kun je
wegwassen, maar je
longen kunnen je niet
wassen.” Daarom is
Bezuidenhoutbewoner
Ad Wouters een petitie
gestart tegen ﬁjnstof op
de Utrechtsebaan.

DEN HAAG - Kunstenaar Li-

chel van den Ende zoekt
40.000 handschoenen
voor een enorm kostuum
dat hij wil maken. De
Hagenaar heeft al 3000
exemplaren binnen, maar
heeft nog lang zijn einddoel niet bereikt. Gevonden handschoenen zijn
in te leveren bij: Bloemisterij Zuster Clivia, Geest
44, Centrum Den Haag, 7
dagen per week geopend.
Kralenwinkel Marije,
Badhuisstraat 37, Scheveningen of bij Marian
Atelier, Brouwersgracht
22, Den Haag. Lichel is
bekend om zijn draagbare
kunst. Eerder al kreeg
hij een vermelding in
het Guinness Book of
Records voor het maken
van de

Pauline Aarts

“Ik zeg u eerlijk: ik woon
hier veertig jaar en ik ben
kerngezond. Maar het is
aangetoond dat mensen die
bij snelwegen wonen vaker doodgaan door hart- en
longziekten. Ga eens kijken
op de Francois Valentijnstraat, daar is het een smerige boel. Deze omgeving
vangt vijf procent van alle
luchtvervuiling van de stad.
Maar fijnstof is natuurlijk
een stadbreed probleem.
In Den Haag wordt eronder
geleden!” Wouters en zijn
medestanders van Wijkberaad Bezuidenhout willen
dat de gemeente maatregelen neemt. “Daarom deze
petitie. Als genoeg mensen
tekenen moet het gemeentebestuur het in de raad
behandelen. We zitten op
duizend handtekeningen.”
Binnenkort gaan bewoners
in drie straten buisjes ophangen waarin een jaar lang

Twee doden in
Herman
Costerstraat
Ad Wouters en voorzitter van wijkberaad Bezuidenhout Jacob Snijders bij de vervuilende Utrechtsebaan. Teken de petitie op www.
Foto: WHM/Jos van Leeuwen
petities.nl/loket/den-haag.

fijnstof wordt opgevangen.
“Meten is weten”, zegt Wouters. “Wethouder Baldewsingh van Milieu zegt wel:
‘wij overschrijden geen normen’ en daar is geen speld
tussen te krijgen, maar die

normen deugen niet! In ons
omringende landen worden veel strengere normen
gehanteerd. Daarom tillen
we de discussie naar een
politiek niveau.” Het meten
van fijnstof gebeurt al een

Hagenaar met missie: ‘In 9 uur
Het Kanaal overzwemmen’

tijdje in de Schilderswijk
en in het Laakkwartier. Ad
Wouters en medestanders
hebben ook een oplossing
voor het probleem bedacht.
“Je kunt met draden boven
de weg een elektrostatisch

‘dak’ creëren, waardoor het
fijnstof neerdaalt op de weg.
Het spoelt dan weg. Een
andere manier is groen te
planten. Overkapte wegen
en geluidsschermen houden
ook fijnstof vast.”

•

Moskee op Pier is grap
DEN HAAG - Vorige week sloeg

het nieuws dat de Stichting
Al-Shabab een moskee op de
Pier in Scheveningen landelijk in als een bom. Na een
dag bleek het om een grap te
gaan van de redactie van het
NTR-programma De Halve
Maan. Het persbericht, dat
De Halve Maan afgelopen
donderdag in het nieuws
bracht, is onderdeel van de
rubriek
Poldernomaden.
Met deze sketch reageert het
programma op een actueel
onderwerp. Dit keer gaat het
om de actie ‘Mosknee’ van
Geert Wilders. In Den Haag
zorgde het nieuws voor heel
wat opschudding. De Rubriek Poldernomaden is vergelijkbaar met ‘Jakhalzen’
van De Wereld Draait Door,
actualiteiten bezien met een
glimlach en kwinkslag om
te kijken hoe de straat, poli-

tiek en media, zou reageren
op een creatieve benadering
van het nieuws! Direct na
het lezen van het persbericht heeft de Posthoornredactie verhaal gehaald bij
Al Shabab, die het verhaal
toen bevestigde. Op onze
Facebookpagina reageerden
talloze Hagenaren op het
nieuws. Vervolgens pakten
diverse landelijke media
het verhaal op en wijdde
het POWnews er een reportage aan. De PVV stelde vragen naar aanleiding van de
‘moskeeplannen’ kamervragen. Fractievoorzitter Hasan
Kücük van de Haagse partij
‘Islam Democraten’geloofde
vorige week al geen bal van
het nieuws. “Gelovigen tegenover de naaktheid van
het strand? Dat is echt een
probleem. Én bij De Pier wonen geen moslims.”

Maurice hoopt in mei weer in de Noordzee te kunnen trainen. “Maar nu is het nu nog te koud”,
Foto: JVL
bibbert hij. De Hagenaar sponsoren? Info: www.pushthelimit.nl.
DEN HAAG - “Het extreme

spreekt me aan”, vertelt
Maurice van den Berge. De
Hagenaar kan dan ook niet
wachten om in augustus Het
Kanaal over te zwemmen, in
slechts een zwembroek, voor
Spieren voor Spieren. “Ik
hoop het in 9 uur te kunnen
doen.”
Garagehouder Maurice van
den Berge is al druk in training. “Ik train nu vier keer
per week anderhalf tot twee
uur in het Hofbad in Ypenburg, loop twee keer per
week hard en heb iedere
maand een extra trainingsweekend.” Van den Berge
is een echte waterrat. “Mijn
wieg stond letterlijk langs het
zwembad. Mijn moeder was
zwemtrainster. Van mijn 8e
tot mijn 18e heb ik fanatiek

aan wedstrijdzwemmen gedaan en me zelfs proberen te
kwalificeren voor de Olympische Spelen in Seoel in
1988.” Na enkele uitstapjes
op sportgebied is de 44-jarige
Hagenaar terug bij zijn oude
liefde; het zwemmen. Drie
jaar geleden viel hij op bij de
Jan van Schijndel Bokaal in
Scheveningen waar hij vanuit het niets hoog eindigde in
het klassement. “Voormalig
openwaterzwemmer Marcel
van der Togt benaderde mij
daarom voor een Kanaalovertocht in estafettevorm.
Dit is helaas in duigen gevallen, dus ik dacht ‘waarom ga
ik niet alleen?” Het Kanaal is
34 kilometer lang en het is de
kunst om een in zo recht mogelijke lijn de zee tussen Engeland en Frankrijk over te

steken. “Er gaat een schipper
mee om de koers uit te stippelen. Je hebt te maken met
allerlei stromingen. Onderweg kun je ook een zwerm
kwallen tegenkomen. Die
zijn het vervelendst. Maar je
kunt ook dolfijnen of zeehonden tegenkomen.” Niet iedereen mag zomaar Het Kanaal
overzwemmen. “Je moet je
kwalificeren in Dover. Daar
moest ik zes uur lang zwemmen in zee om te bewijzen
dat ik het uithoudingsvermogen heb.” De Hagenaar
zwemt niet alleen voor zichzelf, maar zamelt ook geld in
voor Spieren voor Spieren.
Ien, de vrouw van Maurice,
regelt de sponsorwerving.
“Iedereen die doneert, is uitgenodigd voor een benefietavond achteraf.”
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woning aan de Herman
Costerstraat zijn zondag
twee doden aangetroffen. op het moment van
schrijven is er nog niets
bekend over de identiteit,
leeftijd of het geslacht
van de doden. Ook over
de doodsoorzaak is nog
geen duidelijkheid. De
recherche onderzoekt de
zaak.
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Volg het laatste nieuws
op onze website www.
deposthoorn.nl

Haagse
‘App’ Academy
DEN HAAG - In Den Haag is

maandag de The Hague
Mobile Academy, een
opleidingscentrum voor
het maken van apps voor
smartphones, geopend.
De opleiding biedt plek
aan 24 jonge talenten.
Bedrijven gebruiken
steeds vaker apps voor
smartphones om hun
klanten meer service te
kunnen bieden. De deelnemers aan de academy
hebben al één opdracht
binnen. De gemeente
Den Haag heeft een app
besteld voor jongeren.
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onderzoekt een brute
straatroof waarbij een 89jarige Haagse afgelopen
zaterdag aan de Mijtenstraat lelijk ten val kwam
en twee onbekenden er
met haar tas vandoor gingen.Het slachtoffer liep
rond 14.45 uur vanaf de
Fabritiusstraat richting
de markt over de Mijtenstraat doen zij plotseling
voelde hoe iemand hard
aan haar tas rukte. Het
tweetal duwde de vrouw
op de grond waarbij ze op
haar hoofd viel. De ambulance controleerde de
vrouw en behandelde de
hoofdwond. Iets gezien
van deze beroving? Neem
dan contact op met de
recherche via tel. 0900
8844.

